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Komunistų Streikas ir 
Riaušes Paryžiuje
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RADO LAKŪNĄ UŽ-i ATRASTA SUDEGIN-
SIMUŠIJSI

Bellefonte, Pa. — Po dešimts, 
dienų jieškojimo liko surastas 
orinio pašto lakūnas Ames ne
gyvas, nupuolęs fatsiftiušant j 
kaina. Ames skrido iš Cleve
land© su paštu j New Yorką, ir

TA MOTERIS
Winnsboro, La. — Pelikėse 

12 mylių nuo šio miesto atras
ta ant sudegusio laužo likučiai 
jaunos baltos moteries. Gink
luoti vyrai leidosi po tą visą 
sritį jieškoti kokių nors žymių 
susekimui žmogžudystės.

KOMUNISTAI IŠŠAUKĖ SAVO AVELES Į 
PROTESTO STREIKĄ DEL NUTEISIMO 

KALĖJIMAN POROS JŲ VADU.

Riaušėse Du Užmušta ir Trisdešimts Sužeista. Ki
tų Miestų Darbininkai Komunistų Nepaklausė.

KOMUNISTV RIAU
ŠĖS PARYŽIUJE

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Ainerikos Darbo Federacija 
savo konvencijoj Atlantic City, 
N. J., išnešė rezoliuciją kuria 
pareiškia priešingumą darbda
vių pastangoms mažinti darbi
ninkams algas, ir pasižada ko- 

' voti jei bus bandoma algas/ nu
mušti.

Monroe, Mich., 
dirbtuvėj gaisras 
000 nuostolių ir 
kų liko be darbo.

Pranašaujama :
do industrijos laikysis ir toliau 
dabartiniame savo darbų laips- 

Įh nyje ir po biskį kils kaip 
į šįoįęi.' Darbjnipkų sįcaičįus 

rinčiiį dietas* 'žiemos laiku 
siąs normalus.

Clevelando miesto darbinin
kams reikalauja minimum algų 
$5 į dieną.

Williamson, W. Va. — Čia 
iškilo tokia komedija. Sausio 
mėn. kasyklos eksplozijoj už
mušta du darbininkai. Vienas 
iš jų manyta esąs Fred Turner, 
ir už jį jo giminės išsirinko 
iš apdraudos kompanijų 50,000 
apdraudos. (Dabar Turner at
rastas Vokietijoje, ir suimta 
čia jo giminietis, kuris kaltina
ma suokalbyje apgauti apdrau
dos kompaniją.

Athens, O., pasibaigė 1,800 
angliakasių streikas ir darbi
ninkai sugryžo į darbą.

Šioje srityje dirba kelios 
desnės kasyklos.

Akron, O. — Čia vis labiau
sia rūpinamasi apie kainą ne
apdirbto gurno. Gauta žinių 
kad Londone pradėjo protes
tuoti gurno naudotojai prieš 
apvaržytą gurno produkciją ir 
kad valdžia gali panaikinti su
varžymą. Kada čia išdirbėjai 
gaus pigesnį gumą bus keriau.

Niles, O., vienai kompanijai 
pavesta pataisyt 1,000 gelžke- 
lio lokomotivų, kur gaus dar
bus apie 500 darbininkų. Iki 
šiolei toj dirbtuvėj dirbo tik 
100 darbininkų.

Lorain, O., laivų budavojimo 
įstaigoj bėgyje 
bus paimta 500 
ninku,

Clevelande iki 
kaip surinktos žinios rodo, bu
vo 8 nuoš. darbininkų daugiau 
negu pernai tuo laiku.

Anglijoj yra apie pusantro 
milijono bedarbių, kuriems iš 
valdžios duodama piniginė pa
galba. Gyventojams tas dasi- 
ėdė.1 Tikėta kad naujas prem
jeras Baldwin dalyką pataisys, 
bet nieko neišėjo. Tarą) bedar
bių komunistai skleidžia revo- 
Jiucijonišką propagandą.

automobilių 
padarė $125- 
100 darbinin-

kad Clevelan-

iki 
tu- 
bu>

di-

trijų savaičių 
naujų darbi-

šio rudenio,

Aliantai
prie

šiaip taip Eina 
Susitarimo
Šveicarija, 
kad prieita

Paryžius. — Spalių 12 d. ko
munistų iššauktas generališkas 
streikas pasirodė aršesnis negu 
buvo spėjama. Du žmonės už
mušta ir 30 sužeista streikerių 
susirėmimuose su policija. Tris 
polięistai taip sužęista kad tu
rės mirti.

Suimta 70 ypatų, jų tarpe ir 
komunistų atstovas seiman, J. 
Doriot.

Iš kitų didelių miestų prane- 
' Šimai skelbia jog komunistai 
neįstengė sukurstyt darbinin
kus ir ten buvo tvarka.

Paryžiaus apielinkės — rau
dona juosta aplink Paryžių — 
kaip komunistai sako, buvo ar
šiausių susikirtimų scena. St. 
Denis, kur randasi Francuzijos 
karalių kapai, o kur dabar ap
gyventa komunistais, turėjo 
tikrą mūšį policijos su streike- 
riais; Toj srityj vienas žmo
gus užmušta ir penkiolika su
žeista.

Streikas ir riaušės kilo delei 
valdžios nuteisimo Dorioto ir 
Cachino, komunistų vadovų, 
kalėjiman už kurstymą kariu- , 
menės neklausyti viršininkų. 
Prieš teismą ir paskui prieš , 
teismo 
surengė 
streiką.

nuosprendį komunistai
protesto mitingus ir

Trookis vėl Serga
Maskva. — Trockis vėl iške

liavo ant Kaukazo ilsėtis ir pa
sitaisyt nuo didelio persidirbi- 
mo ekonominėj srityj kuri jam 
buvo pavesta po sugryžimo iš 
“ištrėmimo” pereitą žiemą.

Trockis dirbo po 18 valandų 
į dieną bandydamas išdirbti 
planus elektros išvedžiojimui 
po visą Rusiją ir išradimui bū
dų kad butu kiek geresni Ru-Vilt JYClll MULU AlCh jCtUS.., —-V. 

sijoj išdirbami dalykai.
Komunistiški carai jau atsi

leido prieš Trockį ir gal po se
kančio sovietų seimo gruodžio 
mėn. duos jam aukštesnę vie
tą, jei Trockis būs sveikas.

čEKO-StOVAKIA SUSI
TARĖ GREITAI

Atvykus Čeko-Slovakijos de
legacija susitart atmokėjimui 
Amerikai karo skolų, susitari
mo priėjo greitu laiku. Ta ša
lis skolinga $115,000,000.

Francuzams- 
sitarti, ir jau 

misija sugryžo 
kios naudos.

nepasisekė 
Francuzijos 
Paryžiun be

ko- 
jp-

■—Alian- 
prie su- 
principo, 

kurių

Locarno, 
tai skelbia 
tarties su Vokietija iš 
tomis išlygomis pagal
Vokietija įstos Tautų Sąjun- 
gon. Manoma jog tuomi pa
daryta didelis progresas linkui 

* užtikrinimo Europai taikos.
Aliantų atstovai taip pasiti- 

’ k i kad iš šių tarybų viskas iš- 
1 eis laimingai jog rengiasi už- 
1 kviesti konferencijos pabaigos 
■ posėdin Italiijos premjerą Mlis- 
; solini.
1 Vokietijos kancleris Dr. Lu- 
' ther, ir užrubežių ministeris 

Stresemann turėjo ilgus priva
tinius pasikalbėjimus su Fran
cuzijos ir 
ministerial;
pasekmėj Vokiečiai 
Reino sutartį kaip greit 
jos kariumenė apleis 
tiltą ir Francuzija visai 
žins militariškas spėkas 
dttbar iaiititekaii-jjį Reino kraš
tą. /Jau Francuzų diplomatai 
kalba kad Francuzijos karei
viams nusibodo toks darbas, ir 
tuomi 
opiniją 
mažinti 

Eina 
atiduos 
koloniją Rytų 
karo laiku 
kolonijomis.

Šitų derybų delei pradėjo uo
stinėtis .Rusija su 'Lenkija, nes 
bijo kad Vokietijai susitarus 
su aliantais Lenkams nebūtų 
pavojinga. Tikima kad Lenki
ja net pertvarkys savo rube- 
žius užsileisdama Rusams.

Anglijos užrubežių 
, ir tikima kad to 

užtvirtins 
Angli- 
Koelno 
apma- 
kurios

jie prirengia publikos 
apie reikalingumą ap- 
ten armiją.
kalbos kad aliantai gal 
Vokietijai jos buvusią 

Afrikoj, kurią
atėmė su Įeitomis
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“Lietuvos Žinios” vėl Konfiskuotos — Redaktorė 
Nuteista Didele Bausme.

esant blogam orui nematyda
mas gerai kelio, Skrendant pro 
Pennsylvanijos kalnus vienoje 
vietoje nepasikėlė gana ankštai 
ir sutiko sau mjrtį. Jieškoji- 
mas tęsėsi dešimts dienų, vis 
manyta rast dar gyvą, bet pa- 
nedėlio ryte atrastas orlaivyje 
diržuose, su kuriuo sutiko mir
tį. Nelaimė atsitiko už ketvirt- 
daiio mylios nuo naktinio žibin
tuvo rodančio lakūnams kelią, 
ir to žibintuvo užžiųrėtojas bu
tų galėjęs girdėt "orlaivio sudu
žimą jei ne generatoriaus už- 
mas jo stotyje. p

Kiti lakūnai kasdien per tą 
vietą su paštu pralėkė, o jo bu
vo jieškota už 150 mylių to
liau. Orlaivis nukrito tarp me
džių iš smarkumo išlaužė ketu
ris didelius medžius.

Lavoną rado negras, bet jis 
su didele baime pranešė para

pijos valdybai apie tai, nes bi
jojo kad jį į tą žudystę neįpai
niotų. Moteries iš viršaus ne
gali pažinti kas tokia butų, tik 
rastas ant piršto šliubinis žie
das gal padės surast kas ji bu
vo. Ji buvo visai be drapanų 
(nes degėsiuose drapanų žymių 
nerasta) ir taip apdegus kad 
gydytojai negalėjo nuspręsti 
ar ji gyva sudeginta, ar nužu
dyta pirmiau ir paskui nuvežta 
į pelkes ir ant laužo užmesta.

Netoliese rasta valiza su tū
lomis moteriškomis drapano
mis ir viedrukas, kuriuo spėja
ma buvo atnešta gazolino kad 
sudeginimas butų pasekminge- 
snis.

Suimtas Žmogžudis

Iškas Du Lavonu Žmog
žudystės Susekimui

Cincinnati, O. — Po ilgo me
džiojimo Ohio upės kalnuose 
keliose apskrityse, suimtas W. 
Wilson, 30 meiįų, iš Ripley, O., 
už nušovimą šerifo.

Kada rasta . šerifo lavonas 
pakelėj, tuoj ūkininkai 
putatai ■ susiorganizavę ’ieAiiuSi 
žmogžudžio jieškoti., Dasekta 
pėdos iki Ohio upei, sužinota 
kad jis persikėlė kiton pusėn, 
ir ten gavę žinią ūkininkai su
kruto gaudyt. Vienoj ukėj

(Radiograma “Sandaras”, Special delivery “Dirvai”)
Berlinas. — Vilniaus gedulio dieną konfiskuota 

“Lietuvos Žinios”, kurios reikalavo nutraukti derybas 
su Len'kais. Bortkevičienei paskirta du tūkstančiai litų 
pabaudos, arba pusantro mėnesio kalėjimo.

Delegacija gedulio dieną išvažiavo derėtis su Len
kais.

Vilniaus Atvadavimo Manifestacija reikalavo minis- 
terio pirmininko Bistro nutraukti derybas. Bistras nie
ko neatsakydamas užsidarė savo rūmuose.

Sleževičius.

LIETUVOS “KRIKŠČIONIŲ” PAINIAVOS IR 
SAVITARPINĖS PJOVYNĖS

(Speeialiai “Dirvai”)

Kademai 'susipainiojo
Kaunas. — Beaiškindami 

bilieto krizį, kademai visai 
stojo galvos ir susipainiojo. 
Pirmiau rašė buk krizis įvykęs 
todėl kad 'Lietuvos delegacija 
peržengus Kopenhageno dery
bose duotus jai vyriausybės 
įgaliojimus. Paskui jau rašė 
kad įgaliojimai neperžengti, ir 
lt. Dabar paaiškėja kad kri-

ka-
nu-

nepasiti’auks iš ten tai jie ir 
Seiman neisią, 'tada opozicija 
pareikš jam nepasitikėjimą.

Ot ir įstrigo kormavimasis.
O kandidatų begalės: ir vis 

vis smalsus, vis plačiais 
kišeniais, plačiomis 
dideliais pilvais....

iš padėjimo nėra du-

jauni, 
tuščiais 
burnomis, 

žodžiu,
rų.....

rje-Įzis įvyko del jų pačių vidaus

jis
ir

! po apšaudymo liko suimtas.
Šerifas Wilsona suėmė už

Didžiausi Miestai
Suv. Valstijų komercijos 

partmentas skelbia kad liepos 1 
d. šiais metais sekanti miestai 
iš didžiausių turėjo 
skaičių šitokį:

New Yorkas 
Philadelphia 
Detroitas 
Clevelandas 
St. Louis 
Baltimore 
Bostonas 
Pittsburghas 
San Francisco 
Buffalo 
Milwaukee 
Tiek tai miestų

jose turi po virš pusę milijono 
gyventojų.

de-

gy ventoj ų

6,103,384 
1,979,364 
1,242,044 

936,485 
821,543 
796,296 
781,1^29 
631,563 
557,530 
538,061 
509,192 

Suv. Valsti-

AMERIKONA ILAKUNAI 
TRAUKSIS Iš MOROKKOS 
Fez, Morokka. — Ameriko

nai orlaivininkai kurie pristo
jo prie Francuzų armijos ka
riaut prieš Riffus, bus paleis
ti iš tų pareigų, kadangi jų 
veikimas baigiasi.

del jų pačių

bijo kad per 
rinkimus jie 

pralaimės tedįjį

Springfield, O. — Pereitą sa
vaitę čia nežinųt 'nuo kokios 
priežasties mirė 14- metų mer
gaitė, kuri -■ tankiai i skųsdavusi 
kad ji kada nors mirs. Po jos 
mirties liko suimta Jos pamotė 
ir tardoma ar ne ji bus nunuo
dijus tą mergaitę, nes p% mir
čiai ją išegzaminavus rastiį vi-’buvo užtiktas kornų lauke, 
dūriuose nuodų.

šito atsitikimo delei mesta 
nuožvalga už staigią mirtį šios degtinę ir po areštu Wilsono
moteries pirmo vyro 1922 me-'automobiliu jiedu važiavo sto
tais. Rengiamasi iškasti to vy-(tin. 
ro likučius ir jieškoti nuodų.

Tais metais ši moteris turė
jo ryšius su kokiu tai plėšiku, 
ir ji buvo policijos nuožvalgo- 
je. Tas jos draugas 'plėšikas 
buvo suimtas ir nuteistas ka
lė jiman kaipo banditas. 

1 Laike to bandito draugavimo 
su šia motere, staiga mirė jo 
moteris, ir jos tėvas metė nuo- 
žvalgą ant žento. Tyrinėjimų 
delei bus iškasta ir tos mote
ries likučiai.

Važiuojant Wilson šerifą 
Į nušovė ir išmetęs iš automobi- 
| lio leidosi sprukti. Kada šeri- 

rasta negyvas visi žinojo 
jį nužudė.

fas 
kas

Vėl Laukiama Permai
nų Washingtone

Floridos pakraštyje prigėrė 
14 ypatų iš 35 važiavusių lai
vu, kuomet laivas besisukda
mas apvirto.

EŽERUOSE APMAŽĖJO 
VANDUO

Chicagai pradėjus naudpti 
Michigan ežero vandenį savę 
kanalui, Didžiuose Ežeruose 
vanduo tiek apmažėjo kad lai
vai ne į visus uostus gali inei- 
ti su tokiais liodais kaip kita
dos, 
laivai
daugiau plaukimų, kas vienų 
metų laiku kainavo apie šešis 
milijonus dolarių nuostoliais. '

Washington. — Dabartinio 
prezidento Coolidge kabinetas 
pergyveno daugiausia permai
nų negu kokie kiti. Po gar
saus aliejaus skandalo, kada 
pasitraukė du nariai, dabar ki
lo kitas skandalas — del sudu
žimo zeppelino “Shenandoah”, 
delei ko spauda pradėjo reika
laut kad atsistatydintų laivyno 
sekretorius Wilbur kaipo nieko 
nenusimanantis apie orlaivius. 
Wilbur nežada pats atsistaty
dini, bet gal ateis laikas kad 
turės pasitraukti.

Taipgi šiose dienose rezigna
vo karo (Sekretorius Weeks del 
nesveikatos.

Iš apsekimo priežasties 
turėjo padaryti 1,000

KE-

Hud-

PENKI MIRĖ AUDROJ
šalta audra Iprašlavė keletą 

valstijų pereitą subatą, ir ryti
nėse valstijose iš tos priežas
ties penkios ypatos sutiko mir
tį. šimtai mažų laivų suardy
ta,’ daug medžių išversta ir su
traukyta telefonų ir telegrafo 
vielos.

ELLSWORTH REMIA 
LIONĘ ŠIAURĖN 

Lincoln Ellsworth, iš 
son, O., kuris su Amundsenu.
buvo išskridę į šiaurės polių, 
paaukavo $100,000 antrai to
kiai Amundseno kelionei.

Niigata, Japonijoj gaisre su
degė 8 ypatos ir 600 namų.

galima dalintis, 
biznio.

Kademai mat 
sekančius 
pralairnės, 
kad viduj
to su Lenkais derasi, 
kįla visa tauta, 
kaip nors gelbėtis, 
to nieko neišeina, 
jau dalyką suprato.

Seimp 
ir 
blogai elgiasi, prie

Prieš tą
Tai reikia gi 

žinoma, iš 
nes žmonės

Kabinetas nesusitvarko
Jau tik tik susidarė kabine

tas — žinoma, tikras katalikiš
kas, — iš Bistro pirmininko, 
Dr. Jokanto Švietimo Ministe- 
rio, Olekos — Teisingumo m., 
Endziulaičio — vid. reik, m., 
Sližio — susisiekimo m., Ra- 
dušio — f in. m., Kun. Krupa
vičiaus — žemės ūkio m., ir 
Karoblio — kontrolieriaus.

Truko tik užsienių ir karo 
ministerių. Tačiau derybos del 
šių vietų sugriovė jau sudary
tą dalį, kuri jau visai oficialiai 
buvo pranešta pozicijos spau
dos.

Nori nusilenkt Romai
Kademai mat nori, ar gal 

verčiami, nusilenkti Vatikanui, 
tai ir nori sudaryti stiprius su 
Vatikanu ryšius. Tam siūlo
ma Kun. Reinis į užsienių mi- 
nisterius. Bet jis bendrai sa
kant niekam tikęs anemikas. 
Norėtų Purickį paskirti, bet 
sacharininė praeitis biskį lyg 
kliudo.

Nesusitariant net susipešta. 
Rugsėjo 24 d. jau smarkiai su
siginčyta.

Vieni
Kreiptasi 

prezidentą, 
kad toks vaikų kabinetas gėdą
jiems darąs. Jeigu jaunikliai

prieš kitus 
vyresniųjų 

kuriam
pas 

pareikšta

Kariumenėn nori politiką' 
įnešti

Vienas iš nesutikimu yra | •
miųiąteųių. .Ka

demai būtinai norį padaryti 
kad kariumenė tarnautų jų’ 
partijai, kad reikale galima 
butų ją panaudoti prieš opozi
ciją, prieš gyventojų valią.

Bet nelaimei, nesuranda to
kio karininko kuris apsiimtų 
tokiu kademų bernu būti.

Paskirtų civilį, bet jis kari
ninkų tarpe neturės jokio pasi
tikėjimo, autoriteto. Ir 
ga, pešamasi. Viskas 
kromeliui taisoma, bet 
tybei, ne žmonėms.

žinovas.

čia blo- 
partijai, 
ne vals-

KABINETAS JAU YRA
Kaunas. — Paskutinėmis ži

niomis, kabinetas jau sudary
tas ir Prezidento patvirtintas:

L. Bistras — pirmininkas ir 
karo ministeris,

Endziulaitis (senas) — Vi
daus reikalų ministeris,

Sližys (senas) — Susisieki
mo min.,

Kun. Reinys — Užsienių m.,
Kun. Krupavičius (senas) — 

Žemės Ūkio m.,
Jokantas (senas)

mo min.,
Karvelis — Finansų min., 
Starkus — Kontrolierius, 

žinovas.

švieti-

(Nuo Red.) Gerb. žinovo 
pranešimai siųsta laiškais, tai
gi apie naują kabinetą jau gir
dėjome pirmiau iš pranešimo 
per (Lietuvos Pasiuntinybę, ku
ri gavo kabelį išl Eltos, šitie 
pranešimai tik plačiau ir tik
rai nušviečia skaitytojams kas 
dėjosi Kaune pasekmėj 
hageno derybų.)

Catanzaro, Italijoj, 
niui nukritus nuo tilto 
ta 15 ypatų.

Kopen-

trauki-
užnniš-
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Geriausias
Skutimas

Drama III Aktuose, iš Lietuvių Pasakiškų Kovų su Žmogėdžiais.

PRENUMERATA 25c.

ir ti-

ši 
tarp 
šalių

ge- 
yra 

kaip 
ėda;

“DIRVA” arba “ARTOJAS” 
(ar abu) bus jūsų geriausia ir 
ilgiausia atmintina dovano jū
siškiams Lietuvoje. Jie ma
tys jūsų duosnumą per visus 
metus laiko. Užrašyki!.

DABARTINĖ PADĖTIS LIETUVOJE KAIP
IŠRODĖ CLEVELAND1EČIUI

BOSTON, MASS.
Babravičiaus Koncertas

geriausia
reuma-

PAJIEŠKOJJMAI
Lietuvos Konsulatas Chica- • 

oje pa j ieško šių asmenų Ame- Ja

atrų lošėjai: draugijos 
ir rateliai! Šiuomi pasku
tiniu kartu paraginu jus

Konrado Aistetcno. Gyveno
Atsiliepė

tik 
kitų 

Prieš karą čia 
žmonės (ponai)

Lapės Patyrimai Apsilan
kius Lietuvoje.

gamtos 
Nemu- 

Čia suaugę įvai- 
labai

V. V. 
ah, Pa., 
užrašyti

I (dvi 
Igas.

Klaipėda
• šis miestas, kuris išbuvo po 
Vokiečiais per daug metų, šian
dien , jau Lietuvių valdomas, 
bet Vokiečiais viskas atsiduo-

(Pabąiga ant" pusi. 7-to)

Pats Prienų miestukas kaip 
ir kiti, atrodo suvargęs, bte 
turbut gerai gyvuoja “Blaivy
bės” Draugijos; kadangi teko 
patėmyt ant karčiamų iškabas: 
“Blaivybės Draugijų Valstybi
nės Degtinės Krautuvė”, ir 
jose žmonės susiėję platina 
“blaivybę”.

$1 iki $25.

Wet

$
DIDELIS SUSIŽINGEI-
DAVIMAS “ŽMONI

JOS ISTORIJA

gimiwiiwiiwiiiiiiiiiHiiiiiiiiiwwniiMHi—mimniiiiBiiMMBtmwiiMMHn

| ^Spragilo kampeliS^Is Lietu vių Gyvenimo

Spalių 4 d. čia buvo Lietuvos 
operos artisto Juozo Babravi
čiaus koncertas vienoj iš pui
kiausių Bostono koncertinių sa
lių. Dailos žvilgsniu koncer
tas pavyko labai gerai, bet fi
nansiškai tai nekaip, kadangi 
lėšos labai didelės, o Lietuvių 
tokion vieton neatsilankė kiek 
reikia, buvo apie 2,000 žmonių, 
tokioj salėj kur telpa į 5,000. 
Bet Bostono Lietuviai labai pa
tenkinti šiuo koncertu,- nes ga
vo progos gerai pasigarsint 
Anglų tarpe, taipgi ir artistas 
Babravičius buvo gana gerai 
išgarsintas.

Prie konęerto surengimo pa
sidarbavo So. Bostono Lietuvių 
Komercijos Butas, už ką vado
vams priguli didelis kreditas.

Vietinis.

Lai PAIN- 1
EXPELLERIS t

, Praveja Skausmus I 1
Trinkite greitai taip, kad šis 
stebėtinas linimentas persisunktų 
per odų j pat tų vietų, ii kur 
paeina nesmagumai.
Pain-Expelleris palengvina kraujo 

■su kepimą ir a t st ei gi a normali 
kraujo tekėjimų gjslomis.

35c ir 70c vaistinėse. Tėmykite, kad butų 
Inkaro vaizbaženklis ant pakelio.

F. AD. RICHTER & CO. 
Berry A'South 5th Sts.

Brooklyn, N. Y.

kasiden jeigu 
turit nupusty
tas geležtes. 
Bet tik vienas 
skustuvas — 
Valet Auto 
Strop Skustu
vas—pusto sa
vo geležtes.

Razor
—Išsiaštrina Pats

Jonas Saulis iš Pittsburgh, 
Pa., rašo: Patėmijęs skelbimą 
jog rengiat išleisti knygą var
du “žmonijos Istorija” aš no
riu pasinaudoti šita proga ir 
prisiunčiu jums $2.25. Malo
nėsit prisiųsti kai bus gatava.

Kast. Petriunas, vietinis, už
sirašė “žmonijos Istoriją” per 
A. J". įNaunčikąi ir užsimokėjo 
$2.00 prenumeratos.

B. Grabauskas iš Chicagos 
prisiuntė $8.75 užsisakydamas 
kitų knygų, tarpe tų $2.25 už 
“žmonijos Istoriją”.

Andrius Žiugžda iš Newark, 
N. J., rašo: Teiksitės priimti 
ir mane į skaitlių prenumera- 

I torių “žmonijos Istorijęą” — 
prisiunčiu $2.25 ir malonėkit 
prisiųsti kai bus gatava.

F. Selemonavičia iš Chicagos 
, prisiuntė $7.25, iš kurių užsi- 

tris “Žmonijos Istorijas” 
į Lietuvą) ir kitas kny-

J. Basanavičius iš; Shenan
doah, Pa., rašo: .Aš taipgi ma- 
lonėčiau sau užsirašyti “Žmo
nijos Istoriją” ir prašau man 
vieną paskirti. Mes dabar esam 
apsunkinti streiku, todėl pini
gus prisiųsiu už savaitės kitos.

Vaišnoras iš Shenando- 
ra&o: Prašau ir mane 

eilėj prenurheratorių
"Žmonijos Istorijos”; pirmiau 
nieko "nerašiau, neš buvau “ant 
mirties "patalo” ligonbutyj. Da
bar jau turiu viltį- išsveikti.’ Pi
nigus" pasiųsiu už keleto- dieniį.

B. Jankauskas iš. Kelmės, 
Lietuvoje, rašo: Maloniai pra
šau išsiųsti mano vardu “Žmo
nijos Istoriją”, 'pinigai bus pri
siųsti pašto perlaida tuoj ga
vus knygą.

Nuo Administracijos: Kny
ga dar negatava, ir dabar jos 
kaina 22 lt. 5Cc. su prisiunti- 
mu Lietuvon. Kada bus gata
va kainuos 50 litų. Pinigus rei
kia siųst iškalno į: Lietuvos ’ 
Kredito 'Bankas, Kaunas, “Dir- " 
vos” (Cleveland, Amerikoje) 
sąskaiton, pažymint už ką, ir p 
pašte gautą; kvitą ■ prisiųsti 1 
mums, tada tik įrašysim jus < 
į prenumeratorių tarpą. •“

LIETUVOS MIESTAI 
Birštonas 

vieta pagarsėjus ne 
Lietuvių bet, ir tarp 
žmonių,

suvažiuodavo 
iš visų dalių pasaulio, vieni gy
dytis, kiti tik taip sau sma
giai vasarą praleist, “atilsėt”. 
Ištikrųjų, ši vieta tiem dviem 
tikslam tikus — pasveikt ir 
atilsėt; ypač sako labaį gera 
sergantiems reumatizmu, nes 
minerališkas vanduo verčias iš 
žemių (sūrūs). Tą vandenį ūž- 
šildo tam tikrom juodom že
mėm ir jame šutina daktaro 
paskirtą laiką, išpradžių trum
piau ir nekarštai, paskui ilgiau 
ir karščiaū. Taip šutina žmo
nes sergančius reumatizmu, ir 
nekurie, katrie perdaug riebus 
tai kas kartas nustoja po sva
rą ar daugiau.

Vienas žmogus iš Chicagos 
sakė gydęsi visur, bet negel
bėjo, o čia tikisi kad visai pa
sitaisys ; sako,. tai 
vieta ką jis žino nuo 
tizmo.

Vieta labai puiki iš 
atžvilgio, klonyje prie 
no išlankos. 
rių medžių, labai tvarkingai 
įvairiais takais išvedžiota visa 
ta sritis; toj girioj karo benas 
groja kasdien po du kartu į 
dieną, linksmina sveikus ir li
gotus. Bet ir čia matosi karo 
pasekmės: viskas užleista, kaip 
pats sodnas taip ir trobos; jos 
aplūžę, kitos visai sulužę, ir 
dar ims-keli metai tikj susitvar
kys, mat dar tik antri metai 
kaip šis rezortas atidaryta. 
Karo laiku ir po karo visai jis 
nebuvo naudojama. Pernai tik 
vieno skyriaus maudynes turė
jo, šįmet jau trijų rūšių. Rū
šyse skirtumas yra tame kad 
švariau užlaikoma ir geresnė 
priežiūra duodama.

Kaip laidoja numirėlius 
Važiuojant per (Prienus, su

tikom lydint numirėlį. Vienam 
vežime sėdi trįs vyrai (turbut 
“kantarai”) ir gieda-rėkia kiek 
katras gali, o kadangi gatvė di
deliais akmenais išgrysta tai 
dikčiai khato, ir tas trenksmas 
susimaišo su giesme kad sunku 
suprast, ir melodiją. Paskui 
juos seka apie tuzinas vežimų 
kuinais traukiamų, vieni juose 
sėdėdami verkia, kiti juokąvo- 
ja, matyt išsigėrę.

Palanga
Palanga yra (Lietuvos šven

ta vieta nuo senovės ir dabar. 
Kožnas Lietuvis nežiūrint kaip 
mažai su istorija apsipažinęs 
vis jau yra girdėjęs apie Pa
langą, jos Birutės Kalną, kur 
vaidilutės saugojo neužgesina- 
mą-amžiną ugnį ir kur Keistu
tis pasirinko 'Birutę sau už 
moterį. Musų patriotai rašy
tojai yra aprašę ne tik istori
jos knygose tą visą dalyką, bet 
ri dainose ir teatrališkuose 
veikaluose, čia matoma ne tik 
dabar Lietuvos profesionalai 
susivažiuoja vasarosi laiku 
praleist atostogas, bet ir seno
vės musų didvyriai 'užsilaiky
davo; bet ^ulenkėjimo laikais 
šią brangią musų vietą buvo 
užvaldęs Grafas Tiškevičius, 
kaip ii- visas Lietuvos gražes
nes vietas visur valdė dvari
ninkai, ir čia .suvažiuodavo vi
si Lenkijos ponai, kaip sako, 
visa Varsa va. Bet dabar ,vėl 
Lietuviai valdo ir gėrisi tomis 
gamtos suteigtomis gražybė
mis, nors joms reikalinga daug 
dar taisymo ir pagerinimo; bet ' 
yra ^viltis kad su laiku tas bus ] 
atsiekta. Mat viskas nuo pra
džios karo nebuvo,taisoma iki 
dabar, ir,daba,'.<ja^ niekas pil
nai tuo neužsiima, kadangi nė
ra kaip reikiant! sutvarkyta — 
iš Tiškevičiaus atimta, o valdi
ninko dar nėra padėta.

Šia kurortai skaitoma 
riausi* pasaulyje, vanduo 
tik biskį sūrūs, ne taip 
Atlantike lęad net akis 
srnėlis tai kaip miltai, jokio 
akmenėlio nerasi; vandenyj ir 
arti vandens smėlis kietas kad 
galima vežimu važiuoti ir ne- 
klimpsta. Toliau nuo vandens 
smėlis labai švelnus, kur dau
gybė žmonių sugulę kepinasi 
prieš saulę. Dar biskį toliau 
didelė giria, pušynas, takai pa
sivaikščiojimui ir suolai pasi
sėdėjimui. Čia sakoma tokia 
sveika vieta kad dikčiai džiovos 
apimti atvažiuoja ir išsigydo.

Dauguma Lietuvių čia turi akinius teduoda.

raitojusį, ir dirbantį kad 
net plaukai taršosi. Jau iš 
namų jis .girdėjo kad pas jį 
ateis gerb. Spragilas,, ba 
tuo kelių keliauja, tai buvo 
išsirengęs pasitikt: gražiai 

lišsišlavęs ir nusidulkinęs 
'savo stalus ir tavorus.

Jis mane irgi pažino, ba 
yra Slaptos Spragilų Są
jungos' Spragilaitis. Inėjus 
pas jį, .tuoj davė atsisėst, ir 
jaučiausi kaip savo namuo
se. Nuo redaktoriaus at
nešiau jam labų dienų, ba 
jis yra “Dirvos” direkto
rius ir daug darbuojasi.

Kur tik nueini ten vis po
litika, ir musų visas gyve
nimas dabar virto tik poli
tiškos kalbos.

Gerb. Brazauskas ima 
klausinėt kokias slaptas ži
nias* gaunu nuo Slaptų 
Spragilaičių iš Slabados ir 
kas dedasi Kaune. Pasa-

GERB. SPRAGILO MIL
ŽINIŠKA SLAPTA EKS

KURSIJA ANT BIRU
TĖS KALNELIO 
KLYVLAND, O.

Ketvirta kelionės diena, i 
Užėjus pas Yurgilą, su

radau gerb. Yurgilienę su 
sunum ir duktere namie, o 
nors buvo vėlyvas vakaras, 
paties Yurgilo dar nebuvo. 
Jie visi mane pažino ir įsi
leido į vidų. Paklausiau 
kur randasi pats šeiminin
kas, atsakė kad išėjęs su 
Kudirkinės reikalais, ir sa
ko jis ir pražils tai draugi
jai bedirbdamas. Ale ne
užilgo parėjo ir pats gerb. 
Yurgilas. Tada pradėjau 
kalbėt apie nakvynę, ir jie 
Suprato kad pervėlu toliau 
eiti, ba žinojo kad aš jų ke
liu prakeliausiu, o iki kitos 
vietos nakvynei jieškot dar 
toloka, ir priėmė.

Su Yurgilu išsišnekėjom [ k°j° kad jis Kaune prie mi- 
apie visokias politikas, ir Sl" ,’1' i™-.™
prisiminėm kad tuose na
muose kitados su Dr. Šliu-

šių tarnavo ir buvo geras į 
dievobaimingas vaikelis, o 

__________  mv. M.™ Slabados tiltas ir visa Sla
pu ir 'kitais bedieviais vai- tada jam pažįstama taip 
gėm vakarienę kada gerb. kaip dabar jo sandėlis, 
daktaras organizavo Lie-| T>"> --
tuvišką laivyną ir žadėjo 
visus parvežti namon į tė
vynę Lietuviškais laivais.

Gerb. Yurgilienė išsikal
bėjo 'kad ji kitados, dar kai 
buvo mergina, dirbo “Dir
voj”, kai atvažiavo iš Penn- 
sylvanijos į Klyvlandą, ir 
pasakojo kad po jos į Klyv
landą atvažiavo "daug ’kitų ! 
mergelių sau “šonkaulių” ! 
j ieškoti.. ' i

Bevakarieniaujant ir be- 1 
plepant atėjo vėlyva naktis 1 
ir turėjom eiti gulti". * 

Anksti rytą atsikėlėm vi- ..... ...... ... ..
si, ir po pusryčių išlydėjo bedievių, ir nuo to (sykio ji 
mane, kelionėn,,^, Beeinant, 
per tvorą pamačiau Petriš-

Papasakojau ką žinojau, 
o jis pankui . apsipasakojo 
savo gyvenimą, kaip atva
žiavęs Į Klyvlandą buvo ge
ras katalikas, paskui pasi«- 
darė dar geresnis ir sutvė
rė čia kelias parapijas, prie 
vieno stalo valgė ir gėrė, su 
vyskupui Mickevičium, iš
leido savo brolį Į kunigus, 
Įšventino Strazdą Į,vysku
pus, ir nešiojo maišelyj su
sidėjęs Strazdo kielikus ir 
mistrancijas. Išmoko iš ku
nigų gerai bizniavot ir pa
tapo biznierius,. ale tuo sy
kiu jį vyčiai prirašė prie

bažnyčioj nebuvo.
.... ______ ______ Pasakojo kad Viršuje jo

kį, garsaus Povilausko šin- sandėlio gyvena jo brolis, 
korių, kuris prisiminė se-!ale.tas į kunigus eiti ne- 
nus laikus kaip pirmiau vi- n°ri, o biznierių but reika- 
su gyvenimu patenkintas Hnga prigimto pašaukimo, 
šinkavo rudį ir baltakę, oLPa? Brazauską būdamas 
’ ' ' išrašiau gromatą savo šon-

i kauliui, pranešdamas kad 
'dar gyvas ir kad kelionė 
. sekasi laimingai. •

Yurgilų Brazauskas išlydėjo ma- •  iv o H A i .mr

DRAMOS mėgėjai ir te- knygynėlyje.- 
atm InČAiai* dmntriins "Vpiknl-a.q »h

.. jylknyga bus ątspausdinta jos 
Veikalas bus suvirs 100 kaina iškalno . užsisakan- 

puslapių, stambiomis raidė-, tiems yra tik 25c. Paskui 
mis, taigi patogus skaityti parsiduos po 75c. knygai 

užsirašyti gražią dramą iš'ir mokytis lošti. * ; Teatralės draugijos gaus
pasakiškų Lietuvių kovų su Atminkit kad drama ar-!visą setą, 13 knygų reika- 
žmogėdžiais, vardu “GA- j ba teatralis veikalas nėra i lingu lošimui, tik už $3. To- 
LIUNAS”. Veikalas jau ne-i tik scenai parašytas, bet ir del iki dar yra proga kvie- 
užilgo eina į spaudą, galu- pasiskaitymui, ir iš jo tu- čiu Užsiprenumeruoti, 
tinai iškorektuotas ir per- rėsit tiek pat naudos kiek' 
žiurėtas vieno iš žymiausių! skaitant kitokią knygą, ar- 
Lietuvos teatrų režisierių.! ba pasaką, visai ne sceniš-| 

Taipgi prie šio veikalo ką dalyką.
išleidimo prisideda ir New. Paskutine proga įsigyt šį 
Britaino N. L. Varpo Drau- veikalą visai žeriia kaina — 
gija, todėl duoda galimybės tik 25c. už knygą, kurioje1 “DIRVA” 
knygą gražiai išleisti kad jūsų kaipo prenumerato- 3352 Superior Ąyę. 
butų malonu laikyti savo riaus tilps ir vardas. Iki Cleveland, O.

K. S. Karpavičius.
Pinigus galima siųsti nu

vyniojus 25c. -paprastame 
laiške arba pašto stampo- 
mis bei money orderiais.

• savo Vilas, kiti seni budinkai 
yra nuomuojami įvairių drau
gijų, k. t. Prof. Mokytojų Są
junga turėjo du namus nusi- 
samdžius ant vasaros, kamba
rius išnuomuodavo savo na
riams ir kitiems, ir valgyt duo
davo. Pragyvenimas labai pi
gus, šeši ir pusė lito į dieną už 
valgį ir penki litai už kamba
rį. Kambariai dideli, galima 
po«du žmones gyvent; taigi už 
90 centų Amerikoniškų gerai 
pragyveni į dieną, keturis kar
tus gauni valgyt kasdieną. Bu
tų patartina Amerikos Lietu
viams daugiau, susidomėt šia 
puikia vieta, nes Žydų negali 
apsigint. Bet kolei kas tai dar 
.vįskas Lietuvių rankose 
kimasi kas ir bus.

dabar turi namas nuo na-Į 
mo vežioti žmonėms pieną,1 
ir pats tik pieną be pavo-Įd 
jaus gali gerti. " Is'

Sužinojau nuo
kad praėjau dziegoriams o- ne parodė toliau 'kur gy- 
peracijų darytoja Simanau- vena Daugėla. Atėjęs iki, 
ską, taigi daėjau ir iki jo, Daugėlos.krautuvės inėjau, 
ir užėjus išsikalbėjom apie a Į® jis mane nepažino, ir 
visokius dalykus. Simanau-(kai pradėjom kalbėt jis rė- 
skas kitados ‘Dirvos’ krau- žė savo apie buožes ir iš- 
tuvėj dziegorius ardydavb,(naudotojus. Jis pritaria 
sako, paskui ėjo i savo biz-1 nuvertimui Amerikos ir 
nį, ir pradėjo akinius žmo-1 Lietuvos valdžios, ba biznis 
nėms pridėlioti, Įvienų pa- ne 'kaip sekasi.
darymui inteligentiškesnės . Paskui iškeliavau toliau 
išvaizdos, kitų paikesnės, o pr neužilgo priėjau Kazlau- 
kitiems tik del akių gerovės sko krautuvę, kur radau

_ 1.2.Senmer- Vasiliausko ekspresu atve- 
gės, sako Simanauskas, už- žtą, naują “Dirvą” ir iš jos 
sideda storus (akinius ir su' sužinojau apie- savo pradė- 
storais juodais rėmais, kad j tą milžinišką slaptą eks- 
vaikinai nematytų apie jų kursiją?
akis amžiaus rambių, o jos Pasukau į Kormanave ir 
kąd neįžiūrėtų koks vaiki- užsukau į Jokubyno kaimą, 
na s. bile tik greičiau apsi- Užtikau gerb. Joku'bynienę 
ženijus. vieną namie, ale ji mane']ženijus. vieną namie, ale ji mane

Gerb. Simanauskienė par gražiai priėmė ba pažinojo,! 
šakojo kad ji buvo labai j ir pradėjom šnekėtis. Pa
karsta kovotoja už prole- šakojo kad gerb. Jokubyno

I dabar nėra namie, dirbą, ir 
taipgi sužinojau kad tuose 
namuose gyvena’ A. M. 
Praškevičius, “Dirvos” di-i 
rektorius ir SLA. 14-tos 
kuopos pirmininkas, kurią 
valdo. bolševikai. I

Patyriau kad gerb. Jo- 
’ ibynas nesenai dar i ši
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į čius vakarais “Petrą” dro- 
Į žia kada nėra politikų ,ir 
į neturi kur išeit. Pasilsėjęs 
į iškeliavau .toliau.
Į . Pasišnekėję - valandėlę su 
i Kazlausku iškeliavau to? 
i liau, ir paskui užsukau, i 
seną Kaminsko bąrždašku- 
tyklą apsiskust, ale paklau
sus kur Kaminskas,, viduje 
užtikti žmonės pasakė kad 
jo jau čia nėra, jis su fceno 
tai bobele kur tai išvažiavo 
ir dievai žino kur jis dabar 
gyvena.

Toliau keliaudamas už
ėjau pas Čerkesą nusipirkt 
panČiakų, ba jau mano bu
vo nuplyšusios nuo ilgos 
kelionės. Čerkesas aprodė 
savo didelę krautuvę ir pa
sakojo kad biznis eina vi
dutiniškai, ir užkvietė atsi
vežt savo šonkaulį kada ko 
reikės pasirengimui.

Čerkesas parodė man ke
lią iki Krasnicko, kur daė- 
jęs užtikau Krasnicką be
dainuojant ir smuiką sau 
akompanuojant. Nors jis 
yra geras laikrodžių revi- 
davotojas, ale sako nori but 
geresnis dainininkas, ba jo 
toks yra pašaukinjas. ''ža
da važiuot į Italiją mokytis 
daugiau dainavimo. Pasa
kojo kad jis vadovauja Mir
tos chorą, kurio mylimiau
sia .daina yra “Laisvos Ru
sijos Himnas”, o jis, geriau
sia jaučiasi dainuodamas 
prieš publiką kada turi pa
sirišęs raudoną ka'klaraikš- 
tį. Krasnickas pasakojosi 
kad "jis dainavo- ant vienos 
estradoj su tokiais garsiais 
dainininkais kaip Petraus
kas, Butėnas, Baltrukoniu- 
tė ir daugeliu kitų kairių ir 
vidurinių ir dar tiki kada ■ 
nors dainuot su kitais.
. Iš Krasnicko patraukiau 
iki Railos, kuris taipgi par- j 
davinėja namus. Raila da
bar 'pats nežino kas yra, ale 
atsimena tuos laikus kada Į| 
rabdoną kaklaraikštį • pasi- 
■rišęs-^rėkavo kad nereikia 
caro nei buožių, ir malo
niausia jam tada dainuška 
buvo “Atsisakom nuo seno
jo svieto”. Paskui jam ne
tyčia pasitaikė susieit su 
vienu senesriiu žmogum, ir 
jiedu susidėjo Į kompaniją 
taisyt namus Taigi iš kar
što revoliųėijonieriaus ir 
grioviko liko statytojas ir 
taisytojas. Paskui vieną sjb 
kį pasisekė parduot narnąs 
ir nuo tada liko ’biznieriti 
ir sayo senųjų draugų liko 
pramintas buožiu.

Jis dar papasakojo kad 
turi labai gerą “burdą”, ale . 
kad uošvienė esanti labdi 
karšta katalikė ir jį keikia 
ir net savo dukterį prakei
kus kam su bedieviais susi-'į 
deda. /

Jau būvą pavakariai kai į 
išėjęs iš Railos, ant pievos J| 
atsisėdęs, užvalgiau pietus, 
ba tiek nukeliavuš nieks ne- wjiis 
pavadino valgyt. Dabar at- 
siduriau ant Sanklėro’ kelio j(j 
ir vėl mario mapa rodė kad :|^fapauc|ai] 
reikia suktis į rytus.

Bijodamas kad Gordon 
miške naktį nepaklysčiąu ir 
vilkai nesudraskytų, ba ar
tinosi vakaras, sumisliąu 
paskubint vieškeliu į, Na- 
unčiko kaimą, kur tikrai ti
kėjausi gausiu nakvyhę, o 
'ryto metą kitu šonu Gor 
don miško trauksiu į, pa- f 
vandenį ir paskui vėl į ry- vj 
tus, kur jau bus matyt Bi-“ 
rutės Kalnas,

Kit'ame num. bus dau- -f 
giau apie kelionę.

tarijošišką revoliuciją ir ne 
sykį kėlė lermus susirinki
muose, ale kai neįvedė so
vietų tvarkos Klyvlande tai 
ir paliovė.

Gryžtant, užėjau į Stan
kevičiaus fabriką kur jis 
pardavinėja namus ir- že
mes. Jis pasakojo kad ne-lkubynas nesenai dar . 
nori parduot nieko laisva-1 miestą atvažiavo, buvo’So. 
maniams ir. bolševikams, bal Bostone atsilankęs, kur tu- 
jeigu jie Įsigalės tai bažny- rėjo užimt “Sandaros” re- 
tėlei bus negerai ir kunige- daktoriaus vietą, ale nežiu- 
liui ne biznis. Savo sunuką rint ikad šeimas išrinko, jis , 
mano išaugint ant kunige- iš tos vietos rezignavo. Iki rikoje: 
lio, o mergaites ant minyš- pereito pavasairo buvo “A- 
kų.4 merikos Lietuvio redakto- kadaise Clevelander

Nuo čia ėjo ilgas kelio riuin”, o pradžioj. “Dirvos” ;0 žmona iš Lietuvos Šalis, ir. už valandos „ašie- ėjimo red^avo “Dirv,” P“ u.“.,™ Xahlaa 
kiau Jono Brazausko san-l Gerb. Jokubynienė ,paro-l-n_ _ ■ 
dėlį. Inėjęs užtikau patį dė man garsų stalą ant ku-j / Uea!boin F- / : npa 
Brazauską, rankoves pasi- rio Jokubynas ir Praškevi- Chicago,
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GEDULOS, mišios, verks
mai, apgailos — tą mu-

I si} laikraščių skaitytojai te- 
I matė Li.et.uvos ir Amerikos 
I ^laikraščiuose apie spalių 9 
I dieną.

į Ypač katalikų spauda su 
I [poteriais ir maldomis ap- 
.1 rauda spalių devintą dieną 
I į— 'kurią Lenkai užgrobė 
į LVilnių.

[ Kam šita veidmainystė iš 
I [jų puses? Jie gerai žino ir 
a [pritaria visam ką jų val- 
I tižia Lietuvoj daro Vilniaus 
I ir kitų Lietuvos užgrobtų 
I Įkraštų atidavimui Lenki- 
I jai, o įprie savo maldų dar 
I [šaukia: “Mes be Vilniaus 
I [nenurimsim!”

[ Kitų pažiūrų žmonės da- 
I Irė irgi paminėjimus, bet ir- 
I gi su apgaila, 'ko visai ne- 
I |turi būti, ir “Dirva” atsisa- 
I ko apgailauti Vilniaus kai- 
I [po žuvusio.

f Jei kas laikraštį apveda 
1 juodais rėmais ir kalba po- 
I Įterius tai reiškia kad jie 
i [pripažįsta Vilnių žuvusi. 
I Tik mirusi aprašoma juo- 
I įduose rėmeliuose, o Vilnius 
I mums gyvas, jis tik kitų 
I .naguose.

į Ne kareivis tas kas gedu- 
I [ias rengia užgrobtam mie- 
į stui, ar savo šalies daliai.

[ Jeigu be Vilniaus “nenu- 
| į rimsim” tai reikia kitaip 
I [tą išreikšti. Boba našlė ap- 
I [sidengia juodai po vyro 
I imirčiai tik dėlto kad žino 
I 'tikrai jog jis neprisikels — 

[ o ko mes raudam žinodami 
. kad Vilnius gyvas ir mųrį 
įsų? Mes jo niekados' neiš-' 
fsižadėjom -ir neišsižadėsim. 
Į Katalikų spauda, kuri 
ružgiria ir popiežiaus a'tida- 

I vimą Vilniaus Varšavai lai 
I įrodo savo beviltę — suži- 
I nią beviltę — 'ir rėdo savo 
■ laikraščius juodai, bet nie- 

I kas kitas neprivalo to da- 
■ ryti, ir turi būti išmesta žo- 
I dis “gedulą?”, “gėdulos” ir 
[kitokie iš minėjimų Vil- 
[niaus užgrobimo.
| Kaip Lietuvos Pasiunti
nybė Eltos pranešimą per
duoda, Kaune susitvėrė net 

[“Gedulo Komitetas” penke- 
Įrių metų Vilniaus sukaktu
vėms minėti...... Ką tas 
[reiškia? Vietoj trukšmin- 
gu protestų visam pasau

liui, sustota apraudojimui. 
[Jeigu protestai 
feodo Vilniaus 
mumyse; jeigu 
aukos Vilniaus 
reiškia kad mes 
vėl kada nors.; tai kam ge- 
dėti? Jei žinoma kad žu- 
vęs ir apraudama, kam aur 

[Įkąs rinkti?
[■' Ateis tinkamas laikas, iri 
pilnius bus musų vėl. Tą 
turint mintyje, be jokių ap
dailų, be raudų, be maldų 
ir poterių reikia ruoštis ir 
[Stiprinti liaudies valią.

Bet dabartinėse aplinky
bėse sunku žmonių valia 
[stiprinti, kadai katalikų 
[būtinai užsispyrė sudaryti 
[su Lenkais tokias' sutartis 
[kurios surištų Lietuviams 
rankas spėka Vilnių atimti, 
o patįs Lenkai gražiuoju 

[neatiduos.
- Lenkai veidmainingu pa- 
isirašymu Suvalkų sutarties

Iš Klerikalų Vidaus 
Politikos

kijai yra nauda, nes jos santi- 
kiai su Rusija ir Vokietija ver
čia jieškoti modus vivendi su 
Lietuva. Būdama tokioj padė
tyje su Lietuva ji negali galu- 

į savo draugų 
Estijos ir Suo- 
budu Lenkijai

“Dh-vos” redaktorius gavo iš [tinai įtraukti 
Lietuvės nuo vieno rimto as- tarpą 'Latvijos, 
mens, arti stovinčio prie visuo- -riijos. Tokiu 

didelis pliusas.
“Nors dar ir nežinia kada 

rinkimai, greičiausia pavasarį, 
bet rinkimų akciją jau prasi
dėję. Krikščionių blokas visur 
valsčiuose jau laiko savo agita
torius, kurie visokiais budais 
stengiasi palenkti savo pusėn 
liaudies opiniją. Reikia pasa
kyti kad dabartiniu laiku žmo
nių upas aiškiai musų naudai. 
Mums uždrausta veikimas. Ne
duoda njums leidimų daryti 
tingus, susirinkimus. Net 
derybų su Lenkija nedavė 
dirao padalyti Z. Toliušiui 
skaitą. Tuo tarpu kademų par
tijoms galima, 
dimus jei nori, 
mitingus be 
Toks negražus, 
teisingumas ir 
kad toliau nėra jau kur eiti.

“Abelnai jei palyginti dabar
tinį musų režimą su buvusiu 
caro rėžimų tai prie caro buvo 
daug geriau, 'daug daugiau 
žmoniškumo. Tuomet buvo šio
kis tokis teisėtumas, dabar jo
kio.

“Kuo baigsis komedijos su 
Ūkininkų Sąjunga nežinia. Da
bar ji gauna iš Valstybės Iždo 
dideles- sumas ' pinigų neva u- 
kiui kelti. Tuo Varpu begalo 
daug tų sumų eina algoms 
įvairiems ‘inspektoriams’ bei 
‘instruktoriams’, kurie veda ne 
ekonominę, bet politinę^ akciją 
kaime;”

siųsta tas 
gyvenimą 
renkama 

vadavimui 
jį turėsim

.meninio gyvenimo reikalų, lai
šką apie tai kas dėjosi pasta
rose dienose Lietuvoje:

“Apid derybas su Lenkiją 
gana plačiai raitoma 'Liet. Ži
niose’. Del tų derybų ir Minis- 
terių Kabinetas griuvo, ‘Lietu
vos žinioms’ smarkiai užataka- 
vųs: Apie oficialę pusę : 
šau, ji žinoma iš spaudos, 
kulisinė pusė, kiek teko 
pdtirti, yrą toki.

‘’Respublikos prezidentas bu
vęs prieš derybas su Lenkija, 
ministerių kabinetas 
nisterių kabinetas ji. Petrulio 
verčiamas nutarė daryti dery
bas ir be prezidento sutikimo 
paskyrė delegaciją su p. Sidzi
kausku priešakyje. Derybos 
buvo pradėtą neva miško pluk
dymo reikalu, bet nuėjo toliau. 
Pradėta kalbėtis net apie kon- 
sularinių ryšių užmezgimą ir 
gelžkelių susisiekimą.

“Ministerių kabinetas tikėjo
si kad vasaros laikų visi išva- 
žinėję iš Kauno ir nepastebės. 
Nepastebės taipogi visuomenė 
ir spauda. Bet apsirikta. Pre-| 
zidentas pastebėjęs ‘Liet, ži
nių’ akciją prieš ir kad ta ak
cija, turi pritarimą, norėdamas 
pasirodyt, žinoma, ir, geru pat
riotu, galima pasakyti, tiesiog 
išvaikė visus ministerius.

“Kas toliau nežinia. Susta
tyti naują kabinėtą sunku, nes 
jų pačių traicėje gana didelį 
nesutikimai. -Ką pasako vie
na dalis kitos dvi kalba prieš. 
Yra galimybė kad prezidentas 
gali paleisti Seimą. Dabarti
niu laikų rinkimai aiškiai nė jų 
naudai, todėl reikia tikėtis da
rys dideles pastangas paveikti 
į prezidentą savo naudai.

“Reikia pasakyti 
su Lenkija norėjo 
teris pirmininkas 
p. Yču; mat jiedu 
ti asmenišku bizniu surištu su 
miško plukdymu,- ir Darbo Fe
deracija, kuri mano padaryti 
savotišką biznį gaudama mo
nopolį plukdyti mišką.

“Tu tarpu grynai valstybi
niai imant dabartiniu laiku 'nė
ra mums jokio išrokavimo da
ryti bent kokias derybas. Len-
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Permainos Sandaroj
Sandaros centras pergyveno 

irgi šiokį toki “krizj”: kaip or
ganas “Sandara.” praneša, re
zignavo Centro sekretorius-ad- 
"ministratorius V. M. ičekanau- 
skas, reikalus vesti liko buvęs 
sekretorius K. J. Paulauskas.

Po praėjusio Sandaros seimo 
šis yra antras “krizis” — pir
mas buvo kai rezignavo seimo 
išrinktas redaktoirus V.' S. 
knbynas.

So. Bostone eina kokie 
ergeliai ir. pertvarkymai be 
rių žinios. Reiktų daugiau rim
tumo, nes tai organizacijos, ne 
pavienių biznis.

Jo-

tai 
na-

Aistetcno, Gyve® 
velande. Al# 
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Vilnių pagrobė, o katalikų 
į valdžia 'tą “gedulo dieną” 
[pasiuntė delegaciją kitų ta- 

rybų su Lenkais daryti.
S- Tzn lr/\ i^nillrTo -ii AfeL-, 4-n-J' Jei ko reikia gailėtis tai 

šito katalikų žygio, ir kata
likai turėtų pasimelsti kad 

|įij .vadams kas nors atgrą- 
žintų protą ar gerą patrio
tizmo valią, kurie užsiima 
išdavikiškais darbais.

RYTAS
Jau saulutė motinėlė
Iš aukštybių sosto
Siunčia savo spindulėlius
Ir žemelę glosto.

Jau laukuose piemenėlis 
Rageliu traliuoja. 
Ir pilkasis vyturėlis 
Padangėj plasnoja.

Kelkis, kelkis artojėli,
Jau saulutė šviečia,
Ir į darbą paukštužėliai 
Čiulbėdami kviečia.

Juk jau rytas, tat į darbą 
Kuoveikiausia stoki, 
Ir purendamas žemelę 
Sau naudos jieškoki.

L. U.” Nardiš.

(Tąsą)
— Na, mano brangios paneįės, nekal

bėkime ir nemanykime daugiau apie tai. 
Tai buvo mano kaltė; aš neturėjau jį atsi
vežti sykiu su savim; bet jis visada budar 
vo neramus kada palikdavau vieną. Jus 
taipgi atleisit už mano silpnybę. Gera šir
dis užjaučia lygiai gyvuliams 'kaip ir žmo
nėms. Taigi tikiu atleisite man už mano 
nesusivaldymą.'

— Mums tai ^visai niekų, madame; tik 
tainistos gailestis mus sujudina.

— Praeis tas, panelės, praeis. Džiau
gsmas jūsų susitikimo su [jūsų gimine pa
dės man nusiraminti. Ji labai bus links
ma. Judvi tokios gražios! ir - jūsų buvi
mas viena kaip kita išvaizdoje prisideda 
prie didesnio susidomėjimo jumis.

— Tamista perdaug maloni, madame.
— Visai ne, aš tikiu kad judvi pana

šios viena kitai ir būde kaip išvaizdoje.
— Tai visai naturališka, madame, — 

tarė Rožė, —- nes nuo mudviejų gimimo 
mes niekad viena nuo kitos nesiskyrėm, 
naktį nei dieną. Butų 'keista jeigu musų 
budas, nebūtų vienokis.

— Ištikro, mano brangios panelės, ju
dri nebuvot viena nuo kitos atskirtos? — 
paklausė Grivois.

— Niekados, — tarė jos, ir paėmė vie
na kitai už rankos, nusišypsodamos.

— Taigi, labai butumet nelinksmos ir 
apgailėtinas butų dalykas jeigu kada per- 
siskirtumet.

— Ak; madame, tas negalima; — tarė 
Blančė, šypsodamos,

—- Kodėl negalima?
— Kas turėtų tokią širdį mudvi per

skirti?
— Be abejonės, mano 'brangios pane

lės, tai butų žiauru'.
— Madame, net patįs niekšiausi žmo

nės nenorėtų mudvi'perskirt,
— Tai labai gerai, mano panelės, bet' 

kodėl, meldžiu?
— Nes tas užduotų mudviem didelių 

skausmų.
—- Mes įnirtume iš nerimasties! — 

darėjb Rožė:
— Nabagutės! — pridėjo Grivois.
— Tris mėnesiai atgal, mes buvom 

uždarytos kalėjiman. Na, kai kalėjimo vir- 
[šininkas mudvi pamatė, nors išrodė labai 
šaltas, negalėjo išlaikyt netaręs: “Būtų 
nežmonišką šias mergaites perskirti”, ir 
mudvi 'buvom krūvoj, ir buvom labai lin
ksmos nors ir kalėjime.

— Tas parodo jūsų geras širdis, ir sy
kiu tų žmonių kurie žinojo kaip suprasti 
jus, — tarė Grivois;

Karieta sustojo, ir jos išgirdo vežiką 
šaukiant: — Ar yra kas prie vartų?

— O, štai jau mes ir pas jūsų giminę; 
— prabilo Grivois.

Vartai pusiau atsidūrė ir karieta ri
tosi žvyru išpiltų kėlių j kiemą.

Kada poni Grivois iškėlė 'lango uždan
galus mergaitės pamatė esančios didelia- : 
me kieme, per kurio vidurį ėjo aukštą sie
na, su gonkomis ant piliorių, po kuriais | 
buvo mažos durįs. Už Itos sienos, [jos ga
lėjo matyti aukštutinę dalį didelio akme- i 
ninio budinko. Sulyginus su namu ant Rue 
Brise-Micjie, šis budinkas išrodė palocium; ; 
taigi Blančė tarė į ponią Grivois, su dide
lio pasigerėjimo išraiška: — O, madame, 1 
koks čia puikus gyvenimas!

— Tas dar nieko, — atsakė Grivois, — 
palaukit iki pamatysit vidų, 'kur dar pui
kiau.

Kada vežikas atidarė karietos duris, 
. koks buvo piktumas poniai Grivois, o mer- 
; gaitėm nusistebėjimas, pamatyti jų šunį, 
. kuris visu keliu karietą sekė. Suglaudęs 
. ausis, ir uodegą mosuodamas, jis išr odė j 
i lyg užmiršęs ką nesenai padarė, ir laukėj 

pagyrimo už savo ištikimumą.
— Ką! — suriko Grivois, kuri vėl pa

gailo saviškio pamačius ši dideli šunį; —
• ar tas niekšas sekė musų karietą? ,

— Tai garsus šuo, poni, —- tarė veži-
• kas, — jis nei sykio nepasitraukė nuo kul-
• nų mano arklių. Jis turbut tam išlavin

tas. Jis yra tvirtas gyvulis, du vyrai jo 
neišgąsdins. Pažiūrėję tik į jo gerklę!

Mirusio šunies poni, perpykirita pagy
rimu to Sibyrioko, tarė našlaitėm: — As 
pranešiu kad judvi pribuvot, palaukit ma
nęs čia valandėlę.

Taip tardama, ji greitai nuėjo prie 
namo prieangos ir paskambino varpelį. Iš 
durų išėjo moteris, pasidengus vienuolyno 
apvalkalais, ir nusilenkė poniai Grivois, 
kuri prakalbėjo jai sekančiais keliais žo
džiais: “Aš atvežiau jums tas dvi mergai
tes ; įsakymai nuo Abbės d’Aigrigny ir ku
nigaikštienės yra kad jodvi tuoj butų per
skirtos ir laikomos paskirose landžiose ka
merose—supranti, sesuo—ir po baudžia
ma užžiura.

— Aš apie tai pasakysiu viršininkei, 
ir tas bus išpildyta, — atsakė vienuolė, 
vėl nusilenkdama.

— Na, meldžiu ateiti, panelės, — atsi
kreipė poni Grivois į mergaites, kurios, jai 
nematant; vogtinai; buvo apkabinusios sa
vo šunį, nes matė kaip jis laibai prie jų pri
sirišęs; r— tuoj perstatys judvi jūsų gimi
nei, ir aš už .pusvalandžio sugryšiu paim
tinus. Vežike; varyk tą šunį iš kiemo.

Rožė ir Blančė, lipdamos iš karietos 
taip buvo užsiėmusios su savo šuniu ka< 
jos nei nepatėmijo vienuolės kuri buvo pu 
siau pasislėpus už durų. Nei jos nežino 
jo kad ta ypata kuri turi perstatyt jas ji 
giminei bus vienuolė, iki, paimdama jas ui 
rankų, ji vedė jas per slenkstį, ir kai durįi 
staiga užsidarė joms inėjus.

Kaip tik poni . Grivois matė jog mer 
gailės -įvestos vienuolynan, ji įsakė sav( 
vežikui palaukti jos už vartų. Vežikas ts 
padarė; bet Sibiriokas, kuris matė Rožę ii 
Blančę ineinantper mažas duris į vidų, bė 
go irgi prie durų, ir ten pasiliko.

Poni Grivois tada pašaukė kiemsargį 
aukštą, smarkų vyrą, ir tarė jam: — štai 
Nikolai, tau dešimts frankų, jeigu užmuš 
tą šunį, kuris apie duris slankioja.

'Nikolas pakratė galvą, (pamatęs Sibi 
rioko didumą ir spėką. — Velnias mane 
griebtų, madame; — tarė jis; — tai nelen
gvas darbas su šuniu kaip šis.,

— Te tau dvidešimts frankų, tik už
mušk jį!

— Man reiktų šaiituvo, o turiu til 
geležinį kūjį.

— To užteks — vienu smūgiu gali j; 
nudėti.

—- Na, madame, bandysiu, bet abejo
ju. — Ir Nikolas nuėjo atsinešti savo kūjį

— Ak, kad aš turėčiau jo .spėką! — 
tarė poni Grivois.

(Bus daugiau)

Amerikoje surinkimui $300,- 
000 dolarių "seserų’’ Pranciš- 
kiečių Pittsburge, Kazimierie- 
čių Chicagoje ir Waterburyj.e, 
yra platinama knygelė užvar- 
dyta "Bažnytinė Valstybė? 

į (nors tikrenybėje turėtų būti: 
Katalikiška Valstybe), kurios 
skaitytojai yra suokiami būti 
Romos piliečiais ir ne kitokiais. 
Knygelę parašė Kun. Pranas 
Jakštys, spausdinti leido Kun. 
J. J. Kaulakis, cenzoriaus vie
tininkas.

Papą Benediktas XV šioje 
knygelėje keliamas [padangėn 
už paskelbimą ^Lietuvių ©ie
nos”, kas jau buvo duplikatu 
Amerikos Kongreso ir Prezi
dento Wilsono, kas įvyko pasi
darbavus Dr. J. [šliupui. Kiek 
tada katalikai sudėjo pinigų 
Lietuviams tai papa juos pa
siuntė per savo atstovą, dabar
tinį papą (Achille Ratti) Var
šuvoje; kuris ilgai tuOs pinigus 
užlaikė pas save, nesurasdamas 
Lietuvių. Prie to raginama 
Lietuvius “iškilmingai pasiža
dėti šventam Sostui amžiną iš
tikimybę”^ kada tas Šventas (So
stas atidavė Vilnijos Lietuvius 
Lenkams torturuoti.

Patriotas.

ASTUONI MIRĖ NUO 
“VODKOS”

Rusijoj įvedus atgal degtinę 
aštuonios ypatos mirė nuo per- 
ugėrimo. Po vienuolikos metų 
neturėjimo, kada vodka liko ifi- 
statyta pardavimui, 'visi taip 
molėsi pirkti par net 'pritruko 
ir išdžiuvo distiliarnės. Eilės 
žmonių stovėjo prie pardavyk
lų ilgesnės negu karo laiku bū
davo prie duonos krautuvių.

1'Turės darbininkai kuo nu
skandintu »“rojiška? “gerovę“?

THE A. B.
Savings & Loan Co.

3354 SUPERIOR AVE.

$1472.90
Yra tai Pasekme Pa- 
sidėjimo po $5 savai
tėje per Penkis Me
tus ant 5% į

The
A B SAVINGS 
& LOAN CO.

★
5%

Laikraštininko Pulitzero or- 
laivininkystės dovanos lenkty
nėse šįmet dęvaną laimėjo Lei
tenantas Bettis padarydamas 
po 248.99 mylias į valandą. Jis 
sumušė pirmesnius rekordus. !

Lietuvos Konsulatai 
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, Hl.

Lietuvos Atstovybės Antrašas: 
2622 — 16tji Street, N. W. 

Washington, D. C.
Lithuanian Consulate 

38 Park Row 
New York, N. Y.

Nupiginta ten ir atgal kelione į

LIETUVĄ 
tik $203.00 ir brangiau 
per Bremen ar Cherbourg

T US pasidžiaugsite maloniausia ke- 
lione ant pasauly geriausių laivų, 

pigia kaina, jei plauksite bile laivu 
United Stites Lines, kurtus valdo 
Suvienytų Valstijų Valdžia.

Ant puikių laivų Leviathan, George 
Washington, America, Pres. Harding, 
Pres. Roosevelt ir Republic pasažirai 
gali būti tikri kad gaus erdvius tre
čios klcsos kambarius, puikiausi mai
stą, daug vietos pasivaikščiojimui ir 
greitą susisiekimą su keliones galu. 
Gaukite šiandie pilnų informacijų 
nuo savo vietinio agento arba nuo

United States Lines
45 Broadway, New York _City

Hotel Cleveland Bldg. Cleveland, Ohio

Jus 
Galit

išaštrinti savo 
skustuvo gele
žtes j dešimts 
sekundų jeigu 
naudosit Valet 
Auto Strop 
Skustuvą, vie
natinį skustu- s 
vą kurs pats į 
išaštrina savo Į 
geležtes.

$1 iki $25. '

Vilet
ArtcrStrop 

Razor 
—Išsiaštrina Pats

ro.de
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P. S. Skaitykit ši skelbimą ir supraskit aiškiai: ‘’Žmonijos Istorija” dar negatava ir kurie užsira- 
šot nereikalaukit ją tuoj atsiųsti. Kai bus gatava, ta pati ką gaunat už $2.25, kainuos $5.00. T.M.D. REIKALAI

T. M. D. NARIŲ
DOMEI

Teisybė iš Dugno \

VERTI ĮSITEMIJIMO FAKTAI:

“ŽMONIJOS ISTORIJĄ” išvertė V. K. Račkauskas, žinomas mu
sų literatas, DOVANAI, nereikalaudamas už darbą nei cento.

S

“DIRVA” taipgi sutiko išleisti tą svarbų veikalą visuomenei be 
jokio pelno sau* paskaitydama tik už popierą ir apdarymą knygos. 
Taipgi leidžia šios knygos tik vieną tūkstantį egzempliorių, o kad 
reikės pasilikti jos ir knygynams ir agentams, tai prenumerato
riai, kurie gali iškalno dabar užsisakyti, galės gauti tik apribotą 
skaičių — paskui prenumerata bus uždaryta.
KAINA “Žmonijos Istorijai” galutinai nustatyta taip: Popieros 
viršeliais bus $4; audeklo tvirtais viršeliais $5.

BET kurie iškalno užsisako, gaus tą didelę apie 600 puslapių pa
veiksluotą knygą tvirtuose audeklo viršeliuose tiktai už taip stebė
tinai mažą kainą $2, ir 25c. persiuntimo lėšų.

(Vietiniams kurie ateis atsiimti patįs — kaina tik $2.)

IR 
Neužmirškit 
pridėti 

25c 
persiuntimo 
lėšoms

ŽM0NIJ0SIST0RIJA ę&ss 

niniais žodžiais, ir apsako apie žymiausius žmonijos ant žemes 
gyvenimo prietikius, pradedant su visiems žingeidžių ir svarbiu 
klausimu — žmogaus atsiradimu ant žemės ir jo tobulėjimu, iki 
paskui prieina prie pradinių civilizacijų, kur jos buvo, kur vystėsi, 
kilo, nyko , gimę naujos, ir tt. ir tt., iki tų laikų kada jau pradėjo 
atlikti milžiniškus darbus, bei atteina iki musų dienų. Taipgi kny
goj apsakoma apie visus antroje šio lapo pusėje suminėtus žmo
nes, šalis, vietas, dalykus, kurių nežinantis yra lyg uždarytas tam
siame kambaryje, kuriam užkirsta šviesa žmonijos praeities gyve
nimo ir darbų matymui ir pažinimui.
Kas jums lieka įdaryti — ar perskaičius šį pagarsinimą padėti į šalį 
ir laukti kolei užsidarys prenumerata, o paskui užsinorėti “Žmo
nijos Istorijos” ir mokėti $5.00 ar užsisakyti DABAR ir palaukti 
kolei knyga bus užbaigta ir gauti sau tokį svarbų veikalą tik už 
$2.00 ir 25 centus persiuntimo lėšų?
Dabar užsirašant ir prisiunčiant pinigus jus liekat sykiu ir tos kny
gos leidėju ir sutaupot sau $3.00. Visų prenumeratorių vardai bus 
atspausdinti knygoje.

Kad męs visi žinotume arba 
suprastume kas reikalinga ir 
kas ne tai mes butume laimin
gi ir visų gerbiami. ,Bet to pas 
mus nėra.

štai skaitau T.M.D. organą 
I “Dirvą” ir patėmijau kad jau 
j nekurie nariai. pradeda kan- 
I džioti Centro Valdybą už ne- 
darbštumą. Nežinia kiek reik
tų prirašyti ir prikalbėti apie 
pačių narių nedarbštumą. Jei 
visi nariai taip dirbtų kaip val
dyba tai šiandien musų Drau
gija butų dusyk didesnė negu 
buvo kai leido Dr. Kudirkos 
Raštus. Kodelgi nariai patįs 
taip nenori nieko dirbti, o iš 
Centro Valdybos daug reika
lauja, ir kaip nekurie net šmei
žia tuos kurie dirba. Tame ne
kurie nariai pasirodo be gerų 
norų ir geros valios.

Kad mes visi suprastume 
kaip mums garbinga ir naudin
ga būti TMD. nariais tai mes 
nieko nekaltintume, o patįs 
dirbtume kiek kas galėdamas 
ir leistume naudinga knygas 
kėlimui savo tautos.

“Pasaulio Istorija” yra rei
kalinga ir naudinga .kiekvie
nam (Lietuviui, ypač mokslei
viams. Bet kiek mes pasisten
gėm ją paplatinti? Kurie jau 
gavo šitą knygą Lietuvoje tie 
nešiojas ją kaip vaikas gavęs 
gražų žaislą, bėgioja ir džiau
gias. Bet ar daugeliui mes pa- 
siuntėm “Pasaulio Istoriją”?

Eidami mokslus, Lietuvos 
jaunuoliai, kurie turi “Pasaulio 
Istoriją”, jau turi savo kalboj 
naujausią, svarbų rankvedį ’ is
torijai pasižiūrėti, nereikia jau 
vartoti svetimoj kalboj knygų. 
Keletui mes papirkom Kaune 
lankydamiesi ir padovanojom 
“Pasaulio Istoriją”. Jie nežino 
kaip džiaugtis ir dėkuoti TMD. 
organizacijai kad išleido taip 
puikią ir naudingą knygą, kuri 
gražiai papuošia jų knygynė
lius, o koks išdidumas tų kurie 
jau turi ‘'Pasaulio Istoriją” -— 
kas ateina tam rodo, sakydami 
■‘Ot tai Amerikos Lietuvių do
vana! Tai puiki knyga!”

Tą mačiau pati —tokį džiau
gsmą musų brolių-jaunuolių 
užjūryje.. Taip džiaugiasi ir tų 
broliai-giminės Lietuvoje kurie 
nusipirko dabar TMD. išleistą 
pirmą tomą “Pasaulio Istori
jos” ir pasiuntė saviškiams.

Mes TMD. nariai 
turėtume darbuotis 
budais praplatinimui 
džiamų knygų, kaip
darni naujus narius taip čionai 
Amerikoje, taip ir įrašydami į 
Draugiją savus brolius-sesutes 
Lietuvoje, ir užmokėdami už 
juos mokestį, kad 
gauti TMD. knygas 
kaip nekurie, net 
piktumu laukiame,
norime. Savo didesniu pasi
darbavimu galėtume išleisti ir 
daugiau gerų knygų, po 
šaulio Istorijos”.

Musų parama 'Lietuvos 
nuoliams labai reikalinga,
ten gerų knygų mažai išeina, 
jas leidžia tik viena “Kultūros” 
Bendrovė, V bet į;'ją* labai r perse
kioja kunigai! ^Jau Kun.^KV 
mėšis katalikų spaudoje pasa
kė kad “Kultūros” Bendrovė 
tai esanti kiaulė, ir ją reikia 
skersti. Kada gi vadas pareis-.

Amerikoje 
visokiais 

TMD.' lei- 
prirašinė-

Pastaba Skaitytojams Lietuvoje:
KURIE LIETUVOJE norėtų šią knygą užsiprenumeruoti, gali tą padaryti pasiųsdami 
22 litu 50c LIETUVOS KREDITO BANKAN KAUNE, pažymint kad tai yra pinigai 
“DIRVAI”, CLEVELAND, AMERIKOJE, o savo gautą pašte nuo pinigų kvitą prisių
sti mums laišku, pažymint už ką buvo pinigai Kaunan pasiųsti.
Kurie turit giminių Amerikoje, reikalaukit kad jums išrašytų “žmonijos Istoriją”, ir 
paduokit jiems “Dirvos” antrašą. Dar kolei kas suspėsit jei skubėsit.

jie galėtų 
kurių mes, 
su baisiu 
taip labai

“Pa-

jau-
nes

Pinigus su užsakymais siųskit pridėdami aiškų sąyo adresą, ,ir adresuokite

'DIRVOS" KNYGYNAS 3352 Superior Avenue 
Cleveland, Ohio

kia tai davatkos puola kai var
nos.

Todėl mes Amerikos Lietu
viai kurie mylim apšvietą rem- 
kim TMD. ir dirbkim del jos, 
o ne j ieškokim priekabių prie 
Centro Valdybos. Viskas Cen
tre gerai stovi, ir gerai eina 
knygų dalinimas, tik nekurie 
nariai negerai stovi, tingi at
eiti į susirinkimus pasiimti sa
vo knygas, užsimokėti duokles, 
o paskui kelia gvoltus kad ki
tas negeras, neduoda knygų. 
Kaip gali gauti knygas jei ne
moki pinigų? Juk uždyką ne
dirbat nei vienas, taipgi ir nie
ko uždyką negaunat. Jau tuoj 
bus antras tomas “Pasaulio Is
torijos” gatavas, reikia pinigų, 
o mes nedirbdami tik rėkiam 
ant Centro Valdybos kam to ar 
to nepadaro. K. š.

pir-
va-
gy-
yra

nuo kitos likviduotos
Bet ta kuopa jaučiasi

Kuopos Darbuojasi
TMD. 13-ta kuopa yra 

mutinė surengus šį sezoną 
karą svetainėje. Ta kuopa 
vuoja Waukegan, Ill., ir
viena iš paskiausia susitvėru
sių, gavus tą “nelaimingą nu
merį 13” 
kuopos,
laiminga tą numerį turėdama.

Spalių 25 d. 13-ta kuopa ren
gia gražų balių su laimėjimaįs. 
Tai bus nedėlioj, Liberty salėj.

20-tos kuopos Cleveland, O., 
susirinkimas įvyks antradienio 
vakare, 
Nariai 
rudens 
kimas,
kyti pilnesnį.
ję “Pasaulio Istorijos” knygos 
daugeliui kurie dar nėra atsi
ėmę. Vald.

spalių 20 d., nuo 7:30. 
teiksis ateiti,, nes 
sezonas ir prasidės 
susirinkimai reikia 

Yra taipgi

jau 
vei- 
,lai- 
atė-

TMD. Centro Valdyba
K. S. Karpavičius — Pirmininkas 

3362 Superior Ave. Cleveland, O.
P. A. Dėdynas — Vice-Pirmininkas 

96 Millbury St. Worcester, Mass.
V. Sirvydas — Sekretorius 

193 Grand St. Brooklyn,. N Y.
Mrs. F. L. Bemat Stowe — Iždininkė

62—23rd St. Jackson Heights, N.Y.
J. Krasinskas, A. Kriaučialis — Iždo 

Globėjai — Worcester, Mass
Juozas Solis — Knygius

903 W. 33rd Street, Chicago, Ill.
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STRAIPSNIS 
Reikia Reguliariskai 

Daktaru 
Kūdikio viduriavimas 

pavojaus kuriam reikia 
rėti. Ekstra atida ir tinkama prie- į 
žiūra iš motinos pusės daug padarys ■ 
pervedimui kūdikio per šį pavojin- 1 
gą laikotarpį.

Visados reikia saugoti nuo vidu
riavimo. kadangi mažiausias užpuo- J 
limas, jei negydomas gali privesti 1 
prie rimtų painiavų. Reikia gydy-J 
tojų šaukti net menkuose nuotikiuo- į 
se. Jei vienok gydytojo nėra galimai 
gauti tai butų patartina neduoti -ku-1 
dikiui maišto per 24 valandas, duo- S 
dant tik paprasto vandens arba J 
miežinio skystimo. Jei* po 24 valan
dų kūdikis nepagerėja bandyk labai 
silpnų mišinį (sakysime pusę papra-1 
stos formules) ir stiprink iki misi-'į 
nis atatiks kūdikio amžiui. Papras- 
tai ima 10 dienų iki dviejų savaičių ] 
kol kūdikis atgauna normali padėt)] 
viduriuose. Liga antrų sykį užpuo- i 
la greičiau negu pirmų sykį. .

Visados reikia bonkutes, čiulpikus] 
ir virimo indus laikyti griežtai šva
rius. Tai geriausia padaryt paviri-1 
nant* juos vandenyj^ Vandeni" varto
jamų maistui reikia išvirint ir atvč- ; 
sint bei laikyt gerai uždaromame j 
puode—o puodų ir uždangalų reikia 
pirma gerai išvirint. Sykiui tilf tięlCj 
vandens išvirk kiek reikia visos die-^_ 
nos (penėjimams. .

Krūtų pienas yra saugiausia pie- j 
nas visados. Jei jo nėra tai -reikia.,f p 
parinkti maistui švarų, sveikų pieną įįj'd 
atmieštų' sulyg kūdikio amžiaus ir "r 
svorio. Jei nesi tikra savo apieiiM®ra|jj 
kėj gaunamu pienu tai kondėnsuo^p^ 
tas pienas suteikia ideališką maistą J 
dėlto kad yra švarus, vienodas, mai
stingas, lengvai suvirškbmas ir vi-J 
sados galima jį greitai paruošti.

Jei duodama orančių sunka ir ko- 
šelės (kaip rekomenduoja bile pieno | 
formula) tai kondensuotas pienas! 
tinkamai vartojamas suteikia visus, 
augimui reikalingus elementus. / '

Vidurių suirimo galima išvengti., 
Svarus maištas, švarus virimo ir pįSI 
nėjimo indai, grynas vanduo atsigė- j 
rimui, tinkamas kiekis maisto a ta-, i' 
tinkamais tarpais, drauge su. ganejJ-J 
nu kiekiu šviežio oro ir saulės yra 
dideli žingsniai link išvengimo vidu-2 
riavimo Musės yrą mikrobų nėšio- į 
to jos ir dažnai užteršia maistą; To-į 
dęl svarbu tuos niekingus tyariruuaį 
vaikyti nuo kūdikio ir jo' maisto^ 
Neįleiskite musių į stubą.

Kaip rašėme, dažnai nutinka- kadį 
motinos Įnegali žindyti kūdikių irj 
turi duoti kitokį maištą. Geras gry-? 
nas karvės pienas tinkamai sulietas'; 
su tinkamu kiekiu geriausio cukraus,) 
atstoja motinos pieną. O geriausias 
suliejimas parinkto pieno ir geriau-įf 
šio cukraus parduodama po vardu 
Borden’s Eagle Brand Pieną. Per) 
tris gentkartes Amerikos motinos^ 
pasitikėjo šiuo pienu. Ė ‘ ‘ ’ 
nurodymų, jis yra arčiausias šalo 
motinos pieno. .

Skaityk atidžiai kas savaitę šituosįBL trr 
I straipsi.l’us ir pasidėk ateičiai. r ™

yra ženklas 
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A
įsi

K’

R

itel

«
■ši

Misi
ms

ei 
rjš 
typi

&

Penint sulygUįjįĮ 

'■■■Mlio/antnnOlij ir dailruu^k Hay Fever simptomai‘palenrvmaml ir 
▼•Įdėmi quo* dciimtiai' eelrandtj Lkitrij* ■ minučių, vartojantį Dr.. B.SCHIFFMANN’S 
A8THMADOR, kuria tiesiorinai puidda Ilsroa šaknis, suteikdamas saldu ir rang 
■tier* Ievoje, tiems, kurio kitaip turėt* snausti kėdėje. Prisftjsk mums save verdi lt 
aiškiai parašytą adresą Ir grauš i musų gydymą visiškai DYKAI. Duok mums profl 
įrodyti tatai mus* kaštais. ABTHMADOR yra parduodamas per visus aptlekoriu, 
•balnai visose dalyse pasaulio. Prisi*sk savo adresą del persitikrinimo 
.R. SCHIFFMANN CO., 1734 N. Main Street, LOS ANGELES, CAU V
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Rcguliariškas valymas savo dantų su 
Colgate’s Ribbon Dental Cream pagel
bės jums turėti sveikatą ir linksmumą.

Colgate’s valo dantis pilnai ir saugiai. 
Jis palieka burną švarią, vėsią ir gai
vinančią. Pirk triubelę šiandien.

GERI DANTYS GERA SVEIKATA
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DIRVA 5JUOKIS
■ ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi

PRŪSIJOS IŠKILIMAS VAIZBOS SYSTEMAS
/ (Tąsa iš pereito num.)

Frederikas savo knygoje, antgaiviu 
“Anti-Macchiavelli”, reiškia pasibjaurėji
mo politiniais įsitikinimais senovės Flo
rencijos istoriko, kurs patardavo savo mo
kiniams karalaičiams meluoti ir prigaudi
nėti, jei to reikalinga jų krašto gerovei. 
Idealinis valdovas, anot Frederiko, turėjo 
būti pirmučiausis savo žmonių tarnauto
jas, šviesuolis despdtas, Prancūzų Liudvi
ko XIV pavyzdžiu. Bet praktikoje, Fre
derikas, trusdamasis savo žmonių naudai 
per dvidešimts keturias valandas į dieną, 
nepakęsdavo šalę savęs jokių patarėjų. Jo 
ministerial buvo tik šiaip sau vyresnieji 
raštininkai. Prūsija buvo jo privatinė 
nuosavybė, taigi jis ir elgdavosi su ja kaip 
tinkamas. Ir niekam nebuvo leista kištis 
į valstybės reikalus.

1740 metais pasimirė Austrijos impe
ratorius Karolis VI. Jis bandė apsaugoti 
savo dukters, Marijos Teresos, ateitį iš
kilmingomis sutartimis. Bet vos senis im
peratorius atgulė sename Hapsburgų šei
mynos karste, Frederiko armijos bema
tant įsiveržė į Austriją, kad užėmus tą Si
lezijos dalį, kurią (karltu su visais kitais 
vidaus Europos kraštais) > Prūsija savinosi 
sau, remdamosi kažkokiomis senovės abe
jotinomis teisėmis. Po kelių karų, Frede
rikas užvaldė Sileziją; nors ne kartą jo 
padėtis buvo silpnoka, visgi jis pajėgė at
mušti naujai užgrobtoje teritorijoje visus 
Austrijos puolimus.

Europa veikiai pastebėjo šitos naujos 
ir galingos valstybės atsiradimą. Aštuo
nioliktame amžiuje Vokietijos gyventojai 
buvo labai suvarginti didelių tikybos karų 
ir nebuvo kaimynų mėgiami Frederikas 
taip pat urnai, kai ir Petras Rusijos padė
tį, pakeitė kaimynų neapykantą į baimę. 
Prūsijos vidaus reikalai buvo taip gudriai 
ir tiksliai sutvarkyti, kad pavaldiniai ma
žiau beturėjo priežasčių skųstis ir nerim
ti. Valstybės ižde jau būdavo atsąrgos 
pinigų vietoje pirma to buvusių deficitų. 
Kankinimas kalinių buvo panaikintas. 
Teismo tvarka buvo patobulinta. Visame 
krašte atsirado geri keliai, geros mokyk
los, geri universitetai, gera ir sąžininga 
valdžia, ir gyventojai už savo darbą gau
davo jau bemaž ko tiek, kiek jis buvo ver
tas.

Vokietija, Iper keletą šimtmečių buvus 
karo lauku Prancūzijos,- Austrijos, Švedi
jos ir Lenkijos armijoms, pamačius Prūsi
jos pavyzdį, pradėjo atkusti ir labiau tikė
ti savo jėgoms. Ir tai buvo ačiū darbui

Naifjai Sukurtos Europoje Tautinės arba 
Dinastinės Valstybės Bandė Praturtėti^
AT ES jau matėme, kaip šešioliktame ir 

A septynioliktam amžiuose pradėjo kur
tis musų naujojo pasaulio valstybės. Jų 
atsiradimas kiekvienu atveju buvo kitoks.
Kaikurios jų atsirado dėka vieno kurio 
karalių pastangoms Kitos atsirado dėka 
kokiam nors atsitikimui Kitos gi iškilo 
dėka tinkamoms jų pačių geografinės pa
dėties sąlygotas. Bet jos, iškilusios, sten
gėsi sutvirtinti vidaus atministraciją ir tu
rėti kuodaugiausia įtakos į užsienių klau
simus. Visa tai, žinoma, lėšuodavo daug 
pinigų. Viduramžių valstybė, neturėdavu
si centralizuotos jėgps, nepriklausydavo 
nuo savo iždo. Karalius gaudavo savo pa
jamas iš priklausiusių jam (arba “vaini
kui”, “karūnai”) turtų; jo valdininkai gi 
išsilaikydavo iš savo vietų. Naujosios ga
dynės civilizuota valstybė buvo labiau 
komplikuota organizacija. Senovės ritie- 
riai dingo; jų vietas užėmė samdomi val
dininkai, arba biurokratai. Armijai, lai
vynui ir vidaus administracijai reikėjo 
daug pinigų. Štai ir iškilo klausimas — 
kur galima rasti pinigai?

Viduramžiuose auksas ir .sidabras bū
davo retenybė. Šiaip sau žmogus, kaip jau 
ir minėjome, per visą savo amžių nema
tydavo aukso. Tiktai didelių miestų gy
ventojai teturėdavo sidabro pinigų. At
radimas Amerikos ir Peruvijos kasyklų 
visa tai pakeitė.' Prekybos centras persi
keitė nuo Mediterano pakraščių prie At- 
lantiko pajūrio. Seni Italijos “prekybos 
miestai” nebeteko savo finansinės reikš
mės ir svarbos. Jų vietą užėmė naujos 
“kojnercinės tautos”, ir auksas su sidabru 
jau nebebuvo retenybe.

Per Spaniją, Portugaliją, Olandiją ir 
Angliją šis brangus metalas pradėjo eiti į 
Eu?opą. šešioliktojo amžiaus rašytojai, 
rašę politinės ekonomijos klausimais, iš
vystė necionalihių' turtų teoriją, kuri at
rodė jiems teisinga ir begalo naudinga jų 
kraštams. Jie sakydavo, kad auksas ir si
dabras ir yra tai pats tikrasis turtas. Tai
gi jie ir tikėjo, buk tas kraštas, kuris tu
rėjo daugiausia savo ižde ir bankuose auk
so ir sidabro pinigų, ir buvęs turtingiau- 
sis ^raštas. Kadangi pinigai reiškė armi
ją, tad iš to ir išėjo, kad turtingiausis 
kraštas būdavo galingiausiu ir galėdavo 
valdyti visą pasaulį.
šteinu”. Į jį žmonės žiurėjo su tokiu pat 
tsemu”. Į jį žmonės žiurėjo su tokiu pat 
tikėjimu, kaip, leiskime sau, ankstyvieji

senuko vyro, kurs, sako, buvęs juokingos 
išvaizdos, bet labai nemėgiamas kaimynų 
ir prikėlęs nemaža 'trukšmo diplomatijoje, 
nepaisydamas teisybės, jei tik galima bu- 
jvę melais ką nors laimėti. Ir tai buvo, ne- 
,atsižvelgiant į jo knygą “Anti-Macchiavel
li”. 1786 metais jis pasimirė. Visi jo drau
gai pasitraukė. Vaikų jis neturėjo.. Jis 
mirė vienas, dabojamas vieno ištikimo tar
no ir šunų, kuriuos jis mylėjo geriau už 
žmones, nes, kaip jis pats sakydavo, jie 
niekados nebuvę nedėkingi ir visados pasi
liko ištikimais jo draugais.

TU
Gyveninis buvo tuščias — 
Tu turinį teikei;
Gyvenime buvo nuogas — 

Tu gėlėmis dengei;
Gyveninis 'buvo šaltas — 
Tu sielą aukavai;
Tamsus gyveninis buvo — 
Tu saulę jam gavai.

Vėlei aš saulę 
Skelbti galėsiu, 
Nykstančias krūtis 
Žadint padėsiu.

“N. Ž.” J. Rainis.

Krikščionys žiūrėdavo į stebuklus, arba 
kaip -daugelis šių laikų Amerikos verteivių 
žiuri į savo tarifą. Praktikoje vaizbos, ar
ba verslo, systemas veikė šitaip: kad tu
rėjus didžiausį brangaus metalo perviršį, 
arba surplusą, reikėjo turėti išoXF 
porto prekybos balansą, — vadinasi reikė
jo išvežti prekių už didesnes sumas, negu 
įvežamų prekių vertybė. Jei pats sveikas 
išveži pas kaimyną daugiau prekių, negu 
jų atveža pačiam, tai jis turės duoti pa
čiam dalį savo aukso. Šičia pats laimėsi, 
jis gi turi nuostolius. Šitokio įsitikinimo 
pasekmėje beveik visos septyniolikto am
žiaus valstybės laikėsi sekančio ekonomi
nio program o:

1) Gauk ir užvaldyk juodaugiausia 
brangaus metalo.

2) Ragink gyventojus prie užsienių 
prekybos labiau, negu prie namų prekybos.

3) Renik tuos įverstas, kurie pakeičia 
žaliąją medegą į išbaigtas ir tinkančias 
eksportui prekes.

4) Rūpinkis, kad gyventojų skaičius 
didėtų, nes reikės darbininkų dirbtuvėms, 
gi ūkininkų kraštai neužaugina darbinin
kų pertekliaus.

(Bus daugiau), j ■

SENA ISTORIJA

(“Kadangi gimdymo skyriuj 
jau vietų nėra, pacijentės ne
priimamos” — skelbimas iška
bintas viename iš N. miesto li
goninių.)

• « *
,—Na ir ko gi čia atkopai? 
Nėra vietų ir žinokis!
Dzie, kaip kvailos šitos bobos! 
Nors tu imk ir kryžiavokis! 
—Taigi kur, sakyk mielasai, 
Negi gatvėj reiks gimdyti? 
—Gatvėj? Žinoma ne .gatvėj, 
Reiškia reikia palūkėti.
štai už mėnesio bus vietų, 
Prašom čia mus atlankyti, 
Tuomet primsim ir galėsit 
Nors trynukus pagimdyti.

Ant. Skr.z

Nuo Juokų Red.: Tai jau 
mes visai, išėjome iš (šio kam
pelio ribų — dasileidžiame ir 
tokias poemas kurios tiktų tik 
daktarų žurnaluose arba “Tė
vynėje”, kur (Dr. Karalius rašo 
apie vyrų “neištikimybę” ir 
moterų “karštą atsidavimą” 
"vienam vyrui”.

Komentarus prie šių eilių tu
rėjome duoti (parašyti kokiai 
gabiai garnio patarnautojai, 
arba net pačiam Dr. Karaliui.

Bet kallbant apie tą iškabą 
(kuri be abejo yra naudojama 
kuriame nors ligonbutyj Lie
tuvoj, nes eilių autorius gyve
na Lietuvoje), išeina šitaip:

Nueini pas daktarą: pilna 
žmonių, reikia laukti iki ateis 
tau eilė. Arba ant dentisto 
ofiso durų užkabinta žodžiai: 
“Dentistas sugryš 2 valandą” 
— reiškia, palaukit.

Kada gimdymo skyrius už
pildytas,, atsilankius moteris ir
gi turi palaukti?

“Rimbas”. R. židžiunas ir K. 
J. Paulauskas, geri musų pažį
stami, atsiuntė mums vieną ir 
pirmutinę kopiją savo leidžia
mo “juokų ir satyros mėnesi
nio žurnalo” “Rimbo”. Net 30 
puslapių juokų visokio plauko 
ii- visaip prirašytų: eilėmis ir 
paprastais žodeliais!

Iš turinio matyt kad “Rim
bas” kerta sekančioms trims 
žymiausioms musų tarpe sro
vėms : bolševikpalaikiams, kle- 
rikalpalaikiams ir senberniams 
su senmergėmis. Tenka šiaip 
visiems, bet apie tautininkų 
srovę nei gu-gu, kas reiškia 
jog “Rimbas” yra “musų” laik
raštis.

“Rimbas” jau yra antras 
pastarais laikais bandomas lei
sti So. Bostone juokų laikrašr 
tis. Pernai Kerdiejus išleido 
kelis numerius “Bitės”, kuriuo
se pabėdavojo kam visuomenė 
nenominavo ir nebalsavo už ji 
ant 'TMD. sekretoriaus, ir pa
liovė leidęs. Bet “Bitė” bandė 
kAndžiot visas sroves lygiai, 
neaplenkiant nei vienos, ir už
tai turbut nei vienos srovės 
žmonės jos neskaitė (išskyrus 
patį Kerdiejų, kuris pats pasi
rašė) ;

Šią gadynę ir juokai turi bū
ti partyviški, ir poezija party- 
viška, ir literatūra partyviška, 
ir istorija, ir geografija, ir oro- 
logija ir visokios geologijos ir 
tralialiogijos.

Net ir. verksmas turi būti 
party viskas, ir taip yra, nei 
kada komunistai verkia mum.-, 
tik juokas....

Norėdamas gauti “Rimbą” 
pasiųsk 10c (arba dolarį u ž 
metus) šiuo adresu: “’Rimbas”, 
3 Bateman Place, So Boston, 
Mass. ,

“Dievo Rykštė” . Clevėlando 
vyčių štabskapitonų paskirta 
spečialė filologiį komisija išty
rė vieną dalyką, ir kada priėjo 
prie išvados, jų net plaukai pa
sistojo; komisija rengėsi daly
ką užtylėt kad susirinkime ra
portą išdavus nekiltų kalami ja. 
Jie išrado kad čia pat Clevelan- 
de Dievulis užleido ant jų gal
vos tokį neprietelių iš kurio iš
sisukti negali. Tie filologai pa
ėmę “Dirvos” redaktoriaus pa
vardę ir šiaip ir taip kraipė ir 
ant galo išėjo kad ta' pavardė 
yra 'jiems pražūtinga iš kurio 
galo neimsi: Vieną raidę pakei
tę gavo: Kerpa Vyčius, kas, 
anot jų raporto parapijos or
gane, “nežiūrint iš katros pu
sės j ją žiuri, tai vis vyčių ne
prietelis”..

Lietuvos Lietuviai 'ateina į
Sanitariškos Lietaus
MAUDYNĖS 25c.

921 St. Clair, arti E. 9th St.

Telefonas Main 6111

P. J. KERŠIS 
baigęs Teisių Mokyklų Cumber
land Universitete, darbuojas su 
Teisių Ofisu advokato

C. D. AINGER 
307 WILLIAMSON BLDG, 
kur su visais teisių reikalais 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
Rusai draugai kreipdamiesi tu
rės teisingą patarnavimą.

V. J. PUGHERIS
LIETUVIS ADVOKATAS

Ofiso vai.: 9 ryte iki 5 po pietų 
Subatomis 9 iki 2:30 po pietų.

930 Williamson Bldg.
Cleveland, Ohio^

ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina. Šitose skiltyse kas savaitę tilps straips- 

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

RODYKLĖ No. 72
Virinio Receptas

Šeimininkės laikas nuo laiko pa
sijunta kad negali sugalvot ką da
ryt vakarienei. Mano šeimyna at- 
sivalgė mėsos, biskvitų, kiaušinių ir 
visko. Permainai gali padaryt ge
rą karštų komų zupę. Romus ga
lima pirkt dėžėse- grosemėse. Jie 
yra labai sveikas valgis, kadangi jų 
prirengimui reikia daug pieno. Pa
tyriau kad jeigu sekantis receptas 
bus padarytas su evaporated pienu 
jis bus daug skanesnis ir smetonin- 
gesnis negu kitaip, ir daug mažiau 
kainuos.

Kornų Smetoninė Zupč
2 puodukai evaporated pieno
2 puodukai vandens
1 dėžė komų
3 šaukštai sviesto
2 šaukštai miltų
2 riekės svogūno
1 šaukštukas druskos

' U šaukštuko pipirų
Sukapok kukuruzus (komus) vi

sai smulkiai; virk su svogūnu ir 
vandeniu penkiolika minutų. Duok 
į stalą su džiovimais arba pop-kor- 
nais.

rai. Saulės karštis užmuš visus pe
rų kiaušinėlius kokie susirinko dra
panose.

Geras lininis audeklas turi jaustis 
minkštas ir limpus prie pirštų, o ne 
šiurkštus ir kietąs. Geras lininis 
audimas neluš per sulenkimus.

Prašalinimųi dulkių nuo auksuotų 
paveikslų .rėmų, naudok plunksną, 
nes skarulis nutrins paauksavimus 
ir apmažins žibėjimą.

Surinkimui sudužusių stiklų, nau
dok šlapią šmotą vatos ir dėlioj jį 
ant stiklų—prie vatos prilips visi 
stiklo trupiniai.

Grovės Patarimai
Pažiūrėk i savo odą po mikrosko

pu ir pamatysi milijonus mažų sky
lučių. Tos^ skylutės surenka dulkes 
ir purvą iš oro. Tas purvas užkem
ša skylutes ir turi būti prašalintas 
jei nori turėt gražią odą ir išvaizdą. 
Užlaikymui odos švariai ir sveikai 
labai svarbu užlaikyti tas skylutes 
švarias ir liuosas nuo suteršimo. 
Pirm gulsiant vakare, nusimazgok 
veidą geru muilu ir vandeniu ir pas
kui įtrink gero cold cream. Tas 
atliuosuos purvą ir išvalys skylutes. 
Jeigu norit turėt švarią, sveiką odą 
turit taip ją valyti kas vakaras.

Virtuves Patarimai
Duodant kantalopą duok su ledu 

apdėtu aplinkui, o ne viduj, nes vir 
duje ledas tirpdamas sugadina sko
nį.

Niekad nedšiovink granito indų 
prie ugnies arba kur eina karštis^ 
nes nuo šilumos pie plečiasi ir lūž
ta. Iššluostyk\ tik su skaruliu.

Sulaikymui alyvų aliejaus nuo su- 
gižimo, įdėk jin kelis šmotelius cuk
raus. Cukrus užlaikys aliejų gera
me stovyje ir šviežiu.

Naminiai Pasigelbėjimai
Pirm padėjimo drapanų ant ilges

nio laiko, padėk jas lauke ant saulės 
per dieną ir- paskui išdulkink kiau-

Ypatiška Sveikata
“Mano vaikai pareina namon tik 

valgyt, jie namus laiko lyg kokia 
prisipildymo stotim.”1 Taip tai vie
ną motiną girdėjau per juokus kal
bant šią vasarą. Aš patėjimau į jos 
vaikus kada jie pareidinėjo namon 
apsipraust ir valgyt. Tokie raudo
ni, linksmi veidai ir tokie tvirti kū
nai—vaikai kurių išvaizda sakė jog 
je fiziškai yra pilnai apsaugoti. 
Jie parėjo skubiai Žinodami kad jų 
skilvius reikia , pripildyt ir kad jie 
gaus tinkamą maistą. Vykdama na
mon maniau sau kad čia tai pro
tinga motina kuri turi linksmą šei
myną. Ilgos miego valandos, žaidi
mai lauke, ir ‘‘prisipildymo stotis”, 
kurioj gauna maistingą valgį, veikė 
išvien tos šeimynos' sveikatai.

MES REKOMENDUOJAME SEKANČIUS PRODUKTUS:
Borden’s Evaporated Pienas yra į blausias šviežias pienas su palikta 

arčiausias maisto vertybėj prie gry- jame Smetona ir suruošiamas po už- 
,no karvės pieno negukoks kitas pro- |vaįzda veterinarų ekspertų. Prašyk 
dūktas., Jis yra tyriausias ir rie- j savo groserninko duoti Borden’s.

_ 3 (Lithuanian)

Jeigu jus norit žinoti kaip gamini valgius su Borden’s 
Evaporated Pienu, išpiklykit kuponą pažymint kokių re
ceptu norit, ir mes prisiusime jums juos visai dovanai.

THE BORDEN’ COMPANY 
Borden Building, New York

Pudingai
Mėsa

yragai
Pajai

KUPONAS
Padazaias
Duona
Saldainiai
žuvis

Vardas
Adresas -__

Kuomet Jus Pirksite
Pieną, Žiūrėkit, Kad 

Butų Siame Kene
Šis Borden’s Evaporated Pienas yra ge
riausias Pienas, šviežias, nuo farmų, su 
palikta jame Smetona, bet dalis vandens 
yra išimta iš' jo.

Pastebėkite kaip išrodo dėžė. Pastebėki
te didelį aiškų vardą “Borden’s”, kuris pa
rodo kad negalima padaryti klaidos pasi
rinkime.
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A. S. BARTKUS
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti 
vestuvių paveikslus gaus vienų didelį pui
kų spalvuotų paveikslų dovanų nuo tuzi

no paprastai traukiamų fotografijų.
Kainos dabar pąs mus žymiai numažintos. 
Musų darbas garantuojamas. Taipgi pa
darome puikius rėmus visokiems paveiks
lams ir padidiname arba sumažiname fo

tografijas visokių kitų traukimų. 
Paveikslams Rėmai Puse Kainos.

A. S. BARTKUS
1197 E. 79th St. Cleveland

Valet* . e, Saugus Skustuvas kurs pats 
AUtOotrop Išaštrina Savo Ašmenis

RaZOr „ PILNA SUDĖTIS Sl.OO ir $5.00 
-Sharpens Itself Pars,duoda kur Parsiduoda Skustuvai

HI The Younger Set

OFFICE 
CAT

By Junius
“Yes,” said the beautiful 

Collinwood girl reflectively, 
married for love, 
to keep right 
until I get it.” 

---------o-
Additional joy might be put 

into life if the railroad com
panies would get their train 
announcers to take a few les
sons from the gentlemen who 
do the announcing at the radio 

, broadcasting stations.
-------- o--------

The Chinese language 
15,000 words and they 
sound alike to us.

> -------- o--------
Golf is becoming so expens

ive that presently only brick
layers who don’t need the ex
ercise, will be able to afford it.

I -------- o--------
Anyone seen lately the old- 

fashioned farmer, queries J. V. 
Mitchell, who used to load his 
shotgun with beans when -the 
watermelons were ripe ?

-------- O--------
Gladys, the stenographer', 

says: "The key to opportunity 
isn’t found on the keyboard of 
a typewriter.” 

-------- o--------
J. Pechkaitis says blackberry 

Sauce 
linen, 
able.

I 
and I’m going 
on marrying

has
all

is excellent for marking 
It is very plain and dur-

-----------------O-----------------

Uncle Sam’s power is 
He can make us fight 
of ’war, but he can’t

Even 
limited, 
in' time 
make us work in time of peące.

-------- o--------
The philosopher who said 

long ago that it was dangerous 
to judge the contents of a bot
tle by the label it bore must 
have foreseen the conditions 
that prohibition was going to 
bring.

-------- o--------
wonder is high*
Varokois, with so

snaps 
manj'

No 
Albert 
good farm-hands writing bad 
poetry. '

sary just to make an impres-j UPON SEEING THE HOME 
sion on the public?

It does’nt pay to be crooked. 
Look at what happened to hair
pins and corkscrews.

-------- o--------
Living is expensive but a lot 

of people are cheap.

REIKALAVIMAS
Reikalinga geras lietuvis 
dirbti prie vienos viduti
niškos klesos garsių auto
mobilių pardavinėjimo. /

Kurie jaučiatės tikę tai 
vietai kreipkitės “Dirvon”.

FOR THE AGED

Bible 
said 
mud 
ark.

One thing that the 
omits is what Mrs. Noah 
after the flood about the 
that was tracked into the 

-------- 0--------
Love, they say, is like a 

photographic negative — it 
must be developed in the dark.

--------- 0--------
These Movie Stars

Baby Peg has decided to let 
he? name be used for adver
tising purposes by a face pow
der concern, but is still unde
cided about the reducing cor
set proposition.

-----------0—-—
Keeping that school 

complexion isn’t half as 
.for some cuties as getting 
“bathing suit figure”.

-------- 0--------
One of the biggest probfems 

of modern housekeeping is how 
to dispose of all the tin cans.

-------- 0--------
He (having just kissed her) 

—Ah! That was indeed a 
triumph of mind over matter!1

She—Yes, I didn’t mind, be
cause you didn’t'matter.

girlĮ 
ha ret 
that

PARDAVIMAI
ATIDA VAŽIUOJANTIEMS LIE

TUVON AR I KOKIĄ KITĄ
5 KELIONĘ

Parduodu didelį trunku (baksą), vi
sai naujas, nevartotas nei biskio. 

i Pirktas ant “auction sale”. Par
duodu už pusę kainos.

P. Vasiliauskas
3348 Superior Av. Nuo 8 r. iki G v.

-------- o---------
A man may lie about his golf Į 

score and cheat when he plays! 
solitaire, but have you everl 
heard of one who paid a high-| 
er income tax than was neces-l

Walter JI. Baublis.
I "wonder
What I shall be doing
Fifty years from now;
At seventy.

Will I obtain
A respectable degree of 

opulence
And together with it
A portion of fame?

Or will I be
What I am now,
Nothing in particular, 
■Just one of the mass 
That makes up this human 

morass ?

Or. perhaps— , > ■
Perhaps—I shall be 
One of those unfortunates 
Who dwell within the walls 
Of this public institution, 
Sans'health, sans wealth, sans 

hope,
Whose greatest relief will be 

in Death.
Who can tell ?.... . ...........

Skausmas? Kur? 
\ Atminkit! /

YRA GERAS NUO
Reumatiško Gėlimo.
Nerviško Galvos Skaudėjimo. 
Neuralgijos Skausmo. 
Mėšlungiško Traukymo.

5. Sprando Suštyvėjimo.
6. Skausmo Šonų, Krutinės

• Pečių.
Apsideginimo ir Žaizdų.
Apsaugojimo nuo Uodų.
Skaudančių Muskulų..
Apsaugojimo nuo užnuodiji- 
mo nuo mažų atsitikimų įsi- 
drėskimo,

Kaina 35c
Del' patarimų 
šykit į
ALBERT G. GROBLEWSKI & Co
Dept. 16 Plymouth. Pa.

1
2.
3.
4.

7.
8.
9.

10.

ir tt.
65c. ir $1.25

arba knygutės ra-

UNCLE WIGGILY’S TRICKS

Main Office West Side Branch:
East 47th and Payne Ave. West 117th and Madison

Randolph 126 Lakewood 9696

THE CITY ROOFING & REPAIR CO
Roofing and Sheet Metal Contractors 

We also Sell Roofing Material & Supplies 
Tar and Gravel Asphalt—Prepared or Build Up Roofing—Sheet

Mętal and Furnace Work—General Repairing.
---------See Us First for Economy and Quality---------

JAUNYSTĖS VIKRUMAS 
SU 

AMŽIAUS PATYRIMU

V. K. YURGILAS
atstovauja “Dirvos” biz
nio reikalus Clevelande 
ir apielinikėj. Turėdami 
ką atlikit per jį. Priima 
apgarsinimus, prenume
ratas ir spaudos darbus.

1000 Bušelių 
Bulvįų 

pardavimui — pirmos rū
šies — gerai suverda. 
Parsiduoda prieinama 

kaina.
T. P. NEURA 

2047 Hamilton Av.
Prospect 3367
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l Pranešimas Sergantiems 
| X-RAY IŠEGZAMINAVIMAS UŽ $1.00 
= Mano ypatiškas ištyrimas metodų naudojamų Europos Klinikose 
z Viennoje, Berline, Paryžiuje, Londone ir Romoj sykiu su mano 25 
E metų patyrimu gydyme keblių ir chroniškų Ligų Vyrų ir Moterų 
E davė man daug progų jų Išgydymui ir greitas pasekmes. Mano 
— ofisas Įrengtas su naujausiais X-Spinduliu, Elektriškais ^aparatais, 
E Quartz Ultra-Violet Šviesa, Chemikale ir Mikroskopiška Laborato- 
= rija, kas leidžia man padaryti teisingų kliniškų diagnozų arba nu- 
5 spręsti tikrą jūsų ligos priežastį.
E “Mano Darbe Nėra Spėjinėjimų*'. Nauju metodu aš paliuosuoju 
E nuo Patrūkimo ir Raudonųjų Gyslų be nustojimo kraujo ir be pei-, 
S lio, be pjaustymų ir he jokio skausmo arba sugaišavinio nuo darbo.
S Aš taipgi prašalinu Tonsilus be skausmo arba kraujo nubėgimo. 
~ Nežiūrint kokiu tnis jūsų liga ar kaip nusiminęs busit, “Nenustoki!
S Vilties, Ateikit Pas Mane”. Aš pagjMžiau. tūkstančius žmonių ku- 
z rie yra mano geriausi liudininkai Ką aš padariau jiems galiu pa- 
E. daryt ir jums. Per praeitus penkiolika metų aš leidau serumus 
S tiesiog Į Kraujo Srovę, taipgi Prof. Ehrlich’o garsius Kraujo Vais- 
S tus 606 ir 914.
= Jeigu jūsų liga nepagydoma aš pasakysiu jums tai. Jeigu pagy- 
E domu aš išgydysiu jus trumpiausiu galimu laiku tokia kaina kokių 
E 'šgalit mokėti Aš pats ypatiškai prižiurtu visus savo pacentus., 
E Yra moteriškos slaugės pasitarnavimui, ■'
H ------Mes Kalbame Lietuviškai------

| Dr. BAILEY, Specialistas
= 1104 Prospect Avenue
| ANTRAS AUKŠTAS :: PROSPECT BUILDING
= (Pirmas Budjnkas j'rytus nuo Winton Hotel)
E Ofiso Valandos: 9:30 iki 7:30 kasdien. Nedėliotais 10 ryte iki 1.
?į|IHHIHIIH III lininiui III H tilllll liuli IIIIIIHIimillllllilH tllllllllllllHIHIIIIIIIIIIIIIIIIfį

APŽIŪRĖK IT savo kaminus, paipas ir suvedi
mus DABAR.
VASARA yra puikus laikas kaminams uždul- 
kėti, užsikimšti suodžiais ir kitkuo, garų išei
goms pasiliuosuoti ir rūdims išėsti pečių paipas. 
KADANGI vasarą mes palinkę užmiršti apie to
kius dalykus, ir atsukant jiems užpakalį.
ŽIEMOS laiku pečių ir šildymo įmonių reikalin
ga veikimui pilną laiką.
DABAR patogiausias laikas peržiūrėti kad jie 
hutų tvarkoj ir gerai veiktų. Ekonomija, pato
gumas priklauso nuo atsakančių šildymo prie
taisų ir jų tinkamo dirbimo.
ATSARGA pati priklauso nuo atsakančių suve
dimų kadangi kožnas pečius, kožnas šildytojas 
ir kožnas furnasas turi turėt gazų išeigą.
JŪSŲ kaminai turi huti tokiam STOVYj kad 
galėtų veikti, 
ant jiį.
BILE abejotinam atsitikime musų Service De
partment pasiųs žmogų peržiūrėti jūsų kami
nus. Tik pašaukit Main 6610.

Nepasitenkink tik pažiurėjintū 
Pažiūrėk i JUOS

'J'IKTAI įstaigoje kuri, kaip 
šis bankas, gyvuoja gent- 

kartė nuo gentkartės, jus galit 
atrasti pasekmingą kombinaci
ją progresivių, modeminių biz
nio metodų su patyrimu ir ilgų 
metų tradicijomis.

šiame Society for Savings, tri
jų ketvirtdalių šimtmečio isto
rija rimto ir pasekmingo biznio 
yra garantija žmonėms šių die
nų ir rytojaus jog jie ras čia 
taupymų banko patarnavimų 
kuriuomi gail turėt pilną pasi
tikėjimą.

Incorporated IS15 

įfocfctg forcings 
in the City of Cleveland

PUBLIC SQUARE 

Dėk taupymus į taupymu banką

^Pasvarstyk ir apei Pačią
Jai patiks patogus ir atsakantis sutvar

kymas jos namų'tarp lygiai kaip 
tinka reikalingas sutvarkymas il
gumai jūsų ofise arba biznyje, 
mas kito telefono į viršų arba į 
namų kur reikia ir patogu sutaupys jai be
galę žingsnių kasdien—žingsnių kurie ją iš
vargina.

Pratęsimas telefono į patogias vietas bus 
ii apsauga nakties laiku, atsitikime stai
gaus susirgimo, ugnies ar plėšikų, nes bus 
arti po ranka šauktis pagalbos.

Tas yra patogumu ir kainuoja tik kelis 
centus Į dieną. Pašaukit musų biznio ofi- 
'są ir susitarki! tokiam suvedimui.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite p*« tikrą Specialistą, e M 

prie kokią aeišlavintų daktaru, Tik
ras Specialistas arba profesorius ne- 
siklausinėa kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugybė dakta
rų uitai negalėjo jus pagydyt kad jis 
neturėjo užtektinai apsipaaiiiimo Ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros Upes. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Baktė- 
riologiikas egzaminavimas kraujo ati
dengė man tikrą jusi} ligos pnaisetj 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj augryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nuailpn^nius 
nervus ir kenčiate nuo uknuoSjuse 

kraujo, turite išbertus veidus, pučkua ant viso kūno ir burnos, tai- 
zdas užsisenėjusias kojose — negaišiakit ilgiau laike ir neaikre- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu ląalnte- 
gai. Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums vi- 
šiem s

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS 

10406 Euclid Av. Kampas E. l<)5th St. Cleveland 
ANTROS GRINDYS, KAMBAEI8 4.

Ofise valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo * iki * vabaea. 
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Plėšikai

Akmeniai (Kučiūnų v., Seinų 
ap.). šis kaimas yra prie pat 
demarkacios- linijos. Naktį į 
rugsėjo 10 d. nežinomi plėšikai 

r užpuolė ūkininko B. Pakutkos 
j sodybą, įsiveržė į kambarį kur 
į. gyveno pasienio policininkai. 

Neradę jų namie (mat jie buvo 
sargyboje) paėmė gumini. ap- 

; siaustą, pinigų ir dviratį. Iš 
čia nuvyko į kitą ūkininką A. 
Pakutką. Jnėję į kambarį ku
riame' miegojo pasienio polici
ninkas,. paėmė jo čemodaną su 
revolveriu ir 700 litų. Išeida
mi užrišo duris. Paskui įlipo 
per stogą klėtin. Ten miegojo 
kitas policininkas su šeiminin
ko suhum. Iš čia paėmė šeimi
ninko sermėgą su 500 litų ir. 
bandė sprukti atgal. Netyčia 
padarytas bildėsis pažadino 
miegančius, šiems pajutus kad 
kas subildėjo vienas piktadavis 
■pradėjd ■ šaudyt ir sužeidė šei
mininko sunui Liudvikui koją, 
o patįs paspruko. Atsipeikėję 
sužeistasis su policininku no
rėjo vytis, bet duris buvo už
rištos. Reikėjo ilgai šauktis 
iki pažadino šeimininkus. ‘L.’

Savižudystė iš Nusiminimo 
Kaunas. Naktį į rugsėjo- 16 

d. .nusižudė intendantūros ka
ro valdininkas K. Š.\ Nusižu-. 
dj’mo aplinkybės tokios.

žaliąjį Kalną gryžo namon. Jį 
gryžtantį netikėtai užpuolė du 
plėšikai. Kad ir gerai gynėsi 
K. š., bet plėšikai atpjovė jam 
kišenius, sumušė, sužeidė pei
liu ir pasiėmę pinigus dingo. 
Nelaimingasis gulėjo kelias va
landas be sąmonės ir atsigavęs 
šiaip taip sugryžo pas brolį. 
Brolis arkliais parvežė sužeis
tąjį namon. K. Š, buvo labai 
nusiminęs, nes vis® jo ateities 
viltis sugriuvo. Jo brolis kitą 
dieną atėjęs atlankyti rado jį 
nusišovusį. . “L.”

šikšnosBArniai
Nors kitos tautos turi įvai

rių partijų žmonių, jie dau
giausia skiriasi tik nuomonė
mis, bet ne tautiškais darbais. 
Musų partijos yra aklos ir pa
vojingos tautai, nes ką viena 
partija naudingo veikia tai ki
ta griauja arba neremia..

Tai faktai. Rokiškio ir Uly- 
tėleš kaime steigiant “Lietuvos 
Žiburėlio” moksleiviams šelpti 
draugiją buvo pakviesti ir pa
vasarininkai. Bet susirinkiman 
nei vienas pavasarininkas ne
apsilankė. (Neįairios pavasari- 
ninkės net šiadduose pasislėpė 
kad paskui galėtų duoti pasi
teisinimą — nebuvau namie, 
nežinojau.

Rugsėjo 15 d. vakare K. Š. 
nuėjo į žaliąjį Kalną atlankyt 
įsavo brolį. Pasišnekučiavęs ’PJ^ 
Tą valhndų su'"broliu w’paSfpa-- 
šakojęs kad ketinąs netrukus 
vesti, kuriam reikalui susitau
pęs 2000 litų. Vėlai naktį per

Sumažink
Savo

greitai 
Vie- 
skus- 
tikrai

skutimo lėšas. Ir 
apsiskusk 
ir dailiai, 
natinis 
tuvas su
aštrio geležte vi
sokiam skutimui 
yra Valet Auto- 
Strop Skustuvas.

$1 iki $25.

Valet
Aifrr'Strop 

Razor
—Išsiaštrina Pats

Dėl ko pavasarininkai •išsi
slapstė tai kiekvienam turi bū
ti aišku, mat kunigėliai skel
bia-kad kas ne jiems tai ėji- 
pias prieš Kristų.
^’Tuomi ’ pavasarininkai labai 
purvinai susitepa ir pasirodo 
šikšnosparniais kurie bijo švie
sos. Juk kiekvienas žmogus 
kuris nors kiek turi susiprati
mo žino kad musų tautai labai 
yra reikalingi dori ir susipratę 
patriotiški piliečiai. Gyveni
mas parodė kad musų tauta ki
lo iš miego ir už ją kentėjo ne 
turtuoliai bet vargšai. Taigi 
ir dabar mes turime rūpintis 
apie vargingus moksleivius, 
nes vargas pagamina dvasios 
galiūnus, iš vargingos mokslei
vijos mes galim sulaukti stip
rų musų tautai vairą.

Seminaristas.

GAISRAS

į ’ Ktiosiai (Rokiškio v.).
Į sėjo 20 d. 3 vai. nakties žemai- 
Į 'čip sudegė klojimas su visais 
: javais. Gaisro priežastis yra 
j kerštas, žemaitis keli metai 
j i teisėsi su pil. ,B. del žemės. Ant 
|! to ir yra metama visa kaltė.

P. Kriukelis.

Rug-

.įff Puikus plaukai turėtų būti kiekvienos 
ĮĮĮ moteries pasididžiavimo turtu, bet 
Į Į pleiskanos ir naikinimo darbas eina 

III ranka rankon.f Raffles
yra pleiskanų mirtinuoju priešu.« 

Pn žiūrėki t gerai savo plaukus ir gal
vos odą pirm, negu tie paslaptingi 
parazitai pakirs plaukų šaknis, apdengs 

/ jūsų galvos odą nežvariomis baltomis 
lupynomis, kas bus priežastimi jūsų 
plaukų slinkimo.

Pirkite bonką Ruffles už 65c pas 
savo vaistininką šiandien, arba 75c 
tiesiog per paštą iš laboratorijos.

< k F. AD. RICHTER & CO.
Berry & South 5th Sts. 

‘ Brooklyn, N. Y.fe i
JjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiTgiHnūūiiiiiiiiiiiiĮiiiūmmftiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiniiįiiiiU 
= .Prospect 2420 ■ • Central 1766 g

Į THE F. W. ZIMMERMAN CO. Į 
I Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty- f 
= tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- | 

kuojam, išlaidžiam ir sukraunant. =
f 3400 St; Clair Avenue Cleveland, Ohla. =
FJiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiic

ANDi LAPĖS PATĖMIJIMAI 
JO ATSILANKYMU 

LIETUVOJE

(Tąs nuo pusi. 2-rb)) 
da, mažai iižgirsi Lietuviškai 
kalbant, visur Vokiškai. Pats 
miestas atrodo- gana tvarkin
gas, švarus ir visko pilnas, 
žmonės atrodo smagus, pilni 
gyvumo, gražiai apsitaisę ir 
industriški kaip ir visoj Vo
kietijoj. Elektrą, gazą ir van
denį valdžia išdirba, darbinin
kams namus duoda gana mo
derniškus, viskas sutvarkyta 
kaip pridera. Laivai uoste kaip 
su pasažieriais taip ir prekiniai 
plaukioja, veikia visuomet.

šio krašto (Lietuviai yra ne
patenkinti Did. ’Lietuvos val
džia. Teko išsikalbėt su vienu 
Protestonų kunigu, kuris pir
miau agitavo . už Lietuvius • ir 
atsiskyrimą nuo Vokiečių; da
bar sako pats priešingas Lietu
vių valdžiai. Sako, dirbau tarp 
nukentėjusių nuo karo su visu 
atsidavimu,' o kada Amerikos 
Lietuviai (Raudonas Kryžius) 
prisiuntė įvairių drabužių ir 
mums (t. y. Prūsų Lietuviams) 
paskyrė dalį/ tai Lietuvos val
džia uždėjo didelį muitą, ką aš 
turėjau, apart važinėjimo po 
kelis ■ kartus j Kauną, užmokėt 
iš savo kišeniaus, nes nebuvo iš 
kur paimt. Taipgi jis pripaži
no kad Vokiečių valdžia šelpė 
Mažąją Lietuvą įvairiais bu
dais.

Lietuvos ateitis
Su . daugeliu tikrų Lietuvių 

teko kaįbėt ir dažnai užklaus- c 
davau kokia jo mintis kaslink 
Lietuvos ateities: ar matosi 
koki nors prospektai, ir daugu
ma .atsakydavo kad sunki, ypač 
po kunigijos valdžia. Vienas 
Amerikietis, kuris dirba sii vi-..... 
su atsidavimu Lietuvos labui, 
sako jis mato tik vieną išsigel
bėjimą tai suelektrikuot Lietu
vą. Jeigu pasisektų sukelt už
tektinai kapitalo kad butų ga
lima pakinkyt Nemuną gami
nimui elektros jiegos, kuris, 
duotų užtektinai jiegos dirbtu
vėms ir gelžkeliams bei šviesai, 
tąsyk butų pigi jiega ir viskas 
butų galima pigiai pagamint ir 
konkuruot su kitomis šalimis. 
Dabar, sako, mes to negalim: 
anglis brangi ir. sunku gaut, 
malkomis reikia kūrent, miškai 
aikvojasi labai greitai, išdirby- , 
stė brangiai apsieina, tokiu bu- 
du priversti esam žalią medegą 
siųst į kitas šalis, o išdirbtą 
parsitraukt; musų darbininkai 
buna be darbo, ir tas musų ša
lį vedą prie bankroto. Jo pa
sitikėjimas yra ant Amerikos 
Lietuvių, kad jie sukeltų tam 
tikslui kapitalą, tas nebūtų kai
po auka ar "pasišventimas, bet 
kšipo pelningas investmentas. 
Jis nepasitiki svetimtaučiais, 
kurie mielu noru padarytų; sa
ko, mums praktika parodo ką‘ 
tos tautos turi kur svetimtau
čiai sudėję savo kapitalą, k. t. 
Meksikoj ir kitose šalyse Ang
lų kapitalistų valdomose, kur 
jiei žmonės nei valdžia neturi 
ramybės.

Su kitu Universiteto profe
sorium" teko kalbėt, kuris yra 
daug svieto matęs ir plačiai 
žiūrintis į dalykus; jis sako 
kad Lietuva turės susidėt su

F Rengia “Dirvos” B-ve. ® 
| "' J Sukatos vakare7 I
U SPALIO OCT. J| |

I (Lietuvių Salėj e
-/ i i ■ -

I 6835 Superior Avė. |

KVIEČIA VISUS “DIRVOS” BENDROVE. * ®

kitomis šalimis, kitaip gali žūt. 
Rusija, šiek-tiek susitvarkius 
gali Ljęttivą-'- pasiglemžt prie 
savęs. Jis sako kad 
Lietuvos valstiečiams 
yra užlaikyt įvairius
rius-pasiuntinius visose šalyse, 
didžiausius būrius kareivių; jis 
sako, ką gi gali pasipriešint

šiandien 
sunku 

ministe-

p»ra tūkstančių kareivių prieš neš — pridirbs valstiečiams^ savo tautos, bet del kitų. Sako, 
Tn,i«,n,svo n,n.-,.. raštininkėlių tai viskas. Sako, 

gimnaziją pabaigęs vaikinas 
nenorės eit art-dirbt ant ūkės, 
o Lietuvių kitokių užsiėmimų 
mažai, ir bus priversti važiuot 
kur į kitas, šalis, ir tokiu budu 
mes ųžauginsim jaunimą ne del

milžinišką Rusų ar kitų tautų 
armiją, o užlaikyt kaipo Lie
tuviais'ir tie-yra sunku. Sa
ko, Lietuvoj didžiuojamasi su 
gimnazijomis, kurių ko ne kož-. 

’ nafn kaime randasi, bet nemato 
I kad vietoj gero jos blogo at-

. vietoj gimnaąjj ų kad£ jie * s tęįg- 
tų ūkio mokyklas arba amatų, 
tada išaugintų žmonės savo 
tautai, o ne kitiems.

Teko sušieit daug Amerikos f 
Lietuvių kurie apsigyveno..sa
vo šalyje; - daugumas nųsiskun- Į

džia, kiti girias, sako parsive- 
zus-r/keletą „ tūkstančių dolarių 
galima gerai - gyvent, su protu; 
bet daugumas parvažiavę nori 
pasirodyt kad yra Amerikonais 
ir nori nugirdyt visą miestelį. 
Tokie neilgai galės, gyvent.

Andrius Lape.
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I jį Telefonas Prospect 2825. Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai. ‘ !
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Telefonas Prospect 2825. Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai.

SVARBU LIETUVIAMS 
PILIEČIAMS!

Lietuviai Amerikos piliečiai 
pasistengkit užsiregistruot jei 
norit gauti teisę balsuot atei
nančiuose teisėju, miesto tary
bos rinkimuose ir kitų miesto 
reikalų apibalsavime. Paskuti
nės registracijos dienos Pėt- 
nyčia ir Subata. Nueikit Į sa
vo artimą balsavimo budelę ir 
užsiregist r uokit.

Atminkit — jei neužsiregis- 
truosit jus liksit be balso pilie
tis! Registruokitės!

“Dirva” Rengia Gražų 
Kaukių Balių

Šio mėnesio paskutinę dieną, 
subatos vakare, “dvasių nak
tį”, Lietuvių salėj bus gražus 
ir linksmas maskaradų balius l 
su puikiomis dovanomis kiek-l 
vienam kuris atsižymės.

štai atsidengė paslaptis to 
ko visi laukė — ant klausimo 
“KAS BUS CLEVELANDE 
SPAILIO-OCT. 31 D.?” — da
bai1 jau visi žinot, taigi rengki-, 
tęs!

Užkviečiam jaunimą ir se
nesnius iš Clevelando ir apie- 
linkių: Collinwood, Newburg, 
South Side, Nottingham, Hud
son, Lorain, Akron, Ashtabula, 
Youngstown ir iš kitų artimų 
miestelių. Visi turėsim gerus 
laikus su Clevelandiečiais ir 
Clevelandietėmis.

KAS BUS CLEVELANDE
Šio mėnesio pabaigoj Cleve- 

landė risis Požėla su Lenku Mi- 
chalskiu ir kiti.

“Dirvos” Bendrovė rengia 
Maskaradų 'Balių.

Dr. V. Kudirkos Draugystė 
rengia Maskaradų Balių.

Mikas Petrauskas į rengiasi 
atvažiuot koncertuot.

Gal atvažiuos koncertuos J. 
Babravičius.

O “Dzimdzi-Drimdzi” tai tik
rai bus. y

Collinwood tiltas ant E. 152 
st., priklausąs N. Y. C. gelžke- 
liui, surūdijęs ir pasenęs, da
bar atnaujinamas. Apielinkės 
gyventojai turi daug vargo kol 
tiltas taisoma, nes gatvekariai 
ir automobiliai negali perva
žiuoti, tik pėkštiems galima 
pereiti. Bet sako kaip pabaigs 
šitą darbą tai -turės gerą tiltą 
ir tada Clevelandiečiai galės be 
baimės atvažiuot pas Collin- 
woodiecius į svečius.

Nedėlioj miesto auditorijoj 
rengtas populiaris Cleveland 
Orchestra koncertas tikrai bu
vo pasekmingas — atsilankė 
10,221 ypata, tai yra daugiau
sia negu kada Į tą auditoriją 
dailos dalykas publikos sutrau
kė. Amerikonų spauda neatsi- į 
geri tuomi. Rengėjai gi džiau-/ 
giasi pad bėgyj astuonių metų 
orkestras niekad nebuvo tiek 
publikos sutraukęs kiek dabar, 
nes dabar pirmu kartu smar
kiai orkestrą parėmė svetim
taučių sjaudą.

Dr. Isidore Zwick
! 1935 St. Clair Ave.
! (Kampas St. Clair ir E. 20 St.)

j Praneša kad Jis pakeitė savo 
Ofiso Valandas taip:

RYTAIS: 
Nuo 10 iki 12 

kasdien ir nedėlioj.

VAKARAIS: 
nuo 6 iki 8 

išskyrus nedėlias ir seredas.

TELEFONAI 
Ofiso — Prospect 500 
Namu — Eddy 7073

(44) i
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SPORTAS

BONDSAI Už KURIUOS TU- 
RĖŠ PILIEČIAI BALSUOT 
Lapkričio 3 d. balsavimuose 

Clevelando piliečiams reiks api- 
balsuot sekančius bondsus-pa- 
skolą, ir jeigu balsuos už tai 
reikš daugybę naujų darbų ir 
uždarbių daugybei Clevelando 
darbininkų kurie menkai dabar 
tedirba, o kitur negali (išvažiuot 
turėdami šeimynas. Balsuojant 
prieš, užkįrstumet tam visam 
kelią.

Miestui lėšoms gatvių • taisy
mui, brūkavimui, perbrukavi- 
mui ir rynų suvedimui, $2,- 
000,000.

Naujų , gatvių pravedimui, 
pratęsimui ir praplatinimui, 
$2,000,000.

Viešų parkų pagerinimui, pa
statymui juose nedegamų bu- 
dinkų ir kitokiems pagerini
mams parkuose, $1,610,000.

Briediniams, ligonbučio rei
kalams, $626,000.

Moter namui ‘ir‘mergaičių Įs
taigai Warrensville ir.vaikų na
mui ' .Hudsonej •,' $680,000.

Užbaigimui statyti.'. galo mie
sto auditorijos .. ir. .Uptaipymui 
aplinkui, $2,000,000. '

Dabudavojimui prie miesto 
elektros dirbtuvės, $500,000.

Šitie bondsfti ;'pei‘stąt.o;tik pa-, 
čia minimum sumą kiek reika
linga sekančiuose ' metuose pri
dėti prie , pagerinimo Clevelan
do Įstaigų. Reikalinga kad mui
stąs, gautų tuos pinigus palai
kymui savo. rėikaht geriausiojo 
padėtyje ir aprūpinimui visuo
menės visais reikalingais pato
gumais.

Kurie esat piliečiai ir norit 
balsuoti — registruokitės pėt- 
nyčioj ar subatoj.

Lankėsi “Dirvoje” Kun. V. 
R. Delianis iš Pittsburgo, kuris 
žada surengti čia prakalbas iš 
nekuriu mokslo šakų, evoliuci
jos, filologijos, .ęįirnologijęs ir 
gamtiškos' filosofijos.:

Youngstowne tokias " prakal
bas turėjo tris dienas,' ’spalių 
10-12, ir kaip pagal tokios ko
lonijos tai publikos' buvo .gana.

Pereitą petnyČią ant West- 
ropp avė. automobilis sužeidė 
Mežanskų. vaiką, 10 m. Nelai
mė atsitiko prie pat. jų namų. 
Vaikas paimtas i ligonbutį su 
nulaužta koja.- - • w ___ I

Automobiliais Cleveainde jau 
užmušta 163 ypatoš..'

Pažėla Chicagoj .Mikli
nąs! Užpult Lenką

Lankėsi "Dirvoje” iš Chica- 
gos Pranas Stašinskas, kuris 
pasakojo kas dedasi Chicagoj: 
ten Atletų klubas, Požėlos va
dovaujama.^ rengia tankiai ris- 
tynes, bet ir pats Požėla neat
silieka : renkasi kuodručiausius 
visokių tautų žmones ir ritasi 
su jais, rengdamasis į imtynes 
su Lenku Wlądislawu Michal- 
skiu iš Buffalo. Stašinskas sa
ko girdėjo nuo Požėlos kad Po
žėla apie Michal&kį žino dar išl 
Europos, bet niekad nepasitai
kė susikibti. Michalskis pir
miau išvažiavo į Ameriką. Da
bar bus proga jiems “pasisvei
kint” už sprandų ir šlaunų.

Adomas Vidžius kuosmar- 
kiausia ruošiasi daužyt vietinį 
Vokietį Franz Scholtzer, o mu
sų du vietiniai ristikai Jonas 
činga ir Jonas Rrunkaitis žada 
vienas kitam nepasiduoti kad 
ir per naktį reiktų ristis.

Clevelandiečiai ir aplinkiniai 
ruošiasi į tas imtynes, kurios 
gal bus paskutinės Požėlai at
silankant. Ristynėš bus Lietu
vių salėj, pėtnyčips vakare, 30 
šio mėnesio, su numarinta įžan
ga kad visi galėtų matyti. ..

Sandaros 18 kp. laikė, savo 
susirinkimą spalių 13 d., kur 
į' kuopą persikėlė iš, 16-tos kuo
pos du nariai, pp. V. Š, Jokuby- 
nas ir jo žmona.'

Prosijimo Mašina Nau
jas Palengvinimas

Namų mokslo tyrinėtojai pasako
ja kad abelnai imant moteris na
muose praleidžia kas savaitė pilnas 
Ąešias valandas prie prosijimo ran
kom dirbdama. Kožna moteris ži
no kad tos valandos yra tikro dar
bo valandos, nes ranka prosijant tu
ri būti įsitempus daboti ir prosą ir 
nuo sudegimo, ir drapaną, ir sykiu 
naudoti savo spėką. Taigi mašinos 
vertė kuri atlieki šį darbą tikrai 
turi būti visų permatoma 

. Motoru sukamas prosytojas yra 
stebėtinas, laiko taupymo prietaisas 
kada . pramoksti prie jo dirbti.

Prosytojų šiandien galima gauti 
visokių, ir krautuvėse jie skiriasi 

'tii bodu, kokiu jie/priduoda kar
štį į včįą, (2) skaičiumi; volų maši
noje ir (3) ar vienas, volų’ galas at
daras ar uždaryti abu. Volai šildo
ma tai gazu tai elektra. Prosytojai 
padaryti nuo 26 iki 46 colių ilgio vo
lais ir tinka visokiems reikalams.

Pirm prosijimo Savo skalbinių ši
tokiu prosytojų, geriausia prisižiū
rėti ja arti parodymus kaip ant jų 
dirba išlavintos rankos. \ Daugelyje 
atsitikimų pardavėjas atsiųs moky
toją į jūsų namus kada reikės ir 
aprodys pirmus žygius prie dargo. 
Sis patarimas .duodama rie del to 

,kad elektriškas prosytojas sunku 
valdyti, bet dėlto kad yra nekurie 
paprastv'kęblumai kuriuos reikia iš
mokti, kaip estiir su rankiniu pro
su ar uęt su paprasta šluota, kurią 
irgi reikia mokėt kaip valdyt.

APŽIURfiKIT RUDENINES
IR ŽIEMINES DRAPANAS 

gal reikia išvalyt (iškly- 
nyt) ar naujus pamuša
lus sudėti. Turėkit jas ga
tavas kada reikės, ir dar
bas bus padaryta geres
nis dabar.

Rosedale Dry Cleaning Op.
• Randolph 7906

SAVININKAS C. F. PETRAITIS 6702 SUPERIOR AVE.
Vakarais atdara iki 8 vai. Netoli Lietuviškos bažnyčios. |

J
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PRAKALBOS
Temoje 

KA DIEVAS DARYS SU TAIS 
KURIE NEINA I BAŽNYČIĄ?

Nedėlioj, 3 p. p. 7017 Superior Ave. 
Kalbės F. J. Dig]is.

Durnu visai nebus. Vienas 
I prastas žmogelis Vokietis turi 
patentą ant savo išradimo ku
riuo išvalo durnus, kitaip sa
kant, išskalbia su vandenio pa
galba, ir uos.,sunaikina. Vietoj 
eiti per kąiriiną, durnai .perva
romi kitu keliu, per maudynę, 
ir jau ten nelieką durnų, tik 
randasi suodžiai, o vanduo išei
na kitu keliu biskį suterštas.

Gera Proga
Parsiduoda Bučernė ir 
Grosernė už labai že
mą kainą. Pardavimo 
priežastis — apleidžia 
šį miestą.

4060 Superior Ave. 
Randolph 7130.

- APGARSINIMAI -
ANT RENDOS AR PARDAVIMO

Krautuvei vietą ir gyvenami kam
bariai viršuje, 'turi karštą vandenį. 
Randasi 3859 Superior Ave., kam
pas E. 39 St. Sąvintnkas ten ran
dasi. Po 5:30 kreipkitės 1203 E. 74 
St. Viršuje.

SULIEJIMAI
Dale Brown 

Manager, The Cleveland Better 
Business Commission, Inc.

Iš ekonominio atžvilgio tankiai iš- 
einga gerai suliet kelias korporaci
jas tokios pat rūšies į vieną naują 
korporaciją. Tas apmažino virti
nes išlaidas ir yra naudingiau, todėl 
akcijonieriams sulietų kompanijų iš- 

I eina naudon, nes ^auna didesnius 
dividendus.

Profesijonariai akcijų mekleriai 
pasinaudoja ta proga prisilupti sau 
dolarių. Jis suvadina krūvon burį 
mirusių kompanijų ir pasiūlo laišku 
jų akcijonieriams sulieti į krūvą jas 
ir padaryti naują kompaniją. Jo li
teratūra tokiame reikale yra labai 
viliojanti ir daug žadanti. Jis i^ro- 
dinėia kaip ta nauja kompanija,, sa
vo .plačiais šaltiniais, tikrai gyvuos. 
Jis išrodo kad didelėmis išlaidomis 
senos kompanijos paalikydamos vi
są štabą ir kitus dalykus negalėjo 
gyvuoti. Jis išrodinėja kiek daug 
galima sutaupyt suliejus kompanijas 
iš ko bus nauda visiems. Ir paskui 
pasiūlo žmonėms pakeisti senas ak
cijas ant naujų, Šeras ant Šero, JEI 
akcijonieriai sutiks įnešti ; 20 nuoš. 
jų akcijų vertės. Štai kur tas gud
rus pinigų gaudytojas pasiima savo 
saujon naudą. Jis gauna naujus pi
nigus ir palieka akcijonierius turin
čius naujus gražius akcijų popierius, 
bet be vertės.

Daug tokių suliejimų suktybių da
roma aliejaus industrijoj

Pirm Investinimo — Ištyrinėkit!

Viėnas ubagas užėjo pas Ro
žę EĮias, 1447 Orange avė., ir 
paprašė valgyt. Ji padavė val
gyt,/gi ubagas tuo tarpu paty
ręs kad namie tik' ji viena su 
maž.u vaiku, , tuoj pareikalavo 
pinigu. Moteris liko sunkiai 
to ubago-plėšiko sužeista ir iš
vežta ligonbutin.

TĖMYKIT
Tūriu keletą namų mainais, ant 
kurty priimsiu Lotus, mašinas, 
mortgėčius kaipo įmokėjimo da
lį ant namo. Namai randasi Lie* 
tuvių gyvenamose vietose.

, vKi’eipkitės 6 vai. vakare
’ ‘pas A. KULBIS

J 546 East 33rd Street

PARSIDUODA Įnamių laikymo į na
mas (Rooming Rouąe) su 21 kam

bariu, puikiai išpuošti, su visais ra
kandais ir užkandžių užeiga. Kreip
kitės 2252 E.’55th St. Kaina priei
nama. (42)

Naudokitės Proga
Kurie turit 'Lotą ir norit statyt 

sau namą vienos ar dviejų šei
mynų ir daugiau, mes parūpinant 
visus pinigus budavojimui ir duo? 
dam lengvomis išlygomis. Pla
tesnių žinių kreipkitės nuo 5 iki 9 
vakarais, išskiriant subatas. Ne
dėlioto is nuo 2 iki 9 po pietų šiuo 
antrašu: A (43)

J. ŽAKAS
2249 E. 83 Street 'Cleveland, O.

Sanitariškos Lietaus 
MAUDYNĖS 25c.

921 St. Clair, arti E. 9tH St.

A. GRDINA & SONS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

RAKANDŲ KRAUTUVĖ
Patogiausia vieta Cleveland© Lietuviams 

kreiptis tuose reikaluose. i

Laidojimo kambaris ■' Rakandų krautuvė
1053 E. 62nd St. 6019 St. Clair Ave.

Krautuvės Skyrius
15301 Waterloo Rd.

Telefonai naktį ir dieną: Randolph 1881 Randolph 4550 I
Skyriaus telefonas Eddy 5849 ■

CLEVELAND; O. į

Joseph Mannino
•MeS' tUrijnę specialės odos del 
čeverykyvaiką ir mergaičių 
lankančią-' mokyklą, taipgi če- 
veryką, -.’Vyrams ir moterims. 
Darbos garantuojamas — duo

dam geriausi patarnavimą.
U95' East 79th street

PARSIDUODA ant 15529 Euclid Ay.
cigarų, rašomų dąiktų ir saldainių 

krautuvė. 'Garantuoju $400 iki $500 
ineigų savaitėje;

Taipgi pirmos klesos gerą pelną 
nešanti KepttiĮvė, neturi kompętici- 
jęs 4 myliosv'ąplinkuh. Garintuoju 
$200 savaitėj u pelno.7 Randasi 9404 
Miles avė. Pąraiduos pigiai. Va
žiuokit Broadway karii. (43)

PARSIDUODA
Krėslai — ----------- .75
Supami krėslai ___ -—----- 3.50
Sofka (couch) •------—-—10..00
Gaziniai Pečiukai — 3.50 '
Sanitary couch ir matrasas 3.00

’‘Misinginė ’Ibt'a,** sprįngsai ir 
matrasas  -J-—■-- 12.00

^Valgomas stalas ir keturi oda _ 
aptempti krėslai -‘—— 25.00

Pianas _ —-L_^-——  90.00 
Ford' Sedan. 250.00

7007 Hough Avenue

AUTOMOBILIS BARGAIN
Parsiduoda pigiai Jordan automo

bilis 1923 m. uždarytas, 5 sėdynių. 
Galima matyt- vakarais nuo 5.

8408 Pulaski Ave. N. E.
'HMUIUU.muoimu.iiiiuuhiuk V

| JOHN G. POLTER Į
I! f

!| POPIERIUOJA, MALIAVOJA I
ir IATAISO NAMUS.

Darbas Pirmos Klesos. į 
I Lietuviai,, kreipkitės pas savo | 

h tautietį, ypatiškai arba pasiųs- I 
I! kit atvirlaiškį, pribusiu apkai- I

Į navimams.;, , (47) |

i 1134 East 77th Stręet j
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Kodėl
skustuvas trau
kia? Tai atšipus 
geležtė. Visai aš
tri geležtė skuta 
puikiausia. Valet 
AutoStrop Skus
tuvas yra viena
tinis ką turi vi
sai aštrią gelež
tę kožnam skuti- 
timui.

$1 iki $25.

-4uto-Strop 
Razor

—i$ę|ięštriną Pats j

Tas “Prosijimo” Jausmas
Porsytoją
Faktai apie
Faktai apie prosytoją

Elektriškas prosytojas dir
ba tris sykius greičiau ne
gu rankinis prosas.

Jis prosija geriau—nes jo 
spaudimas didesnis, karštis 
vienodas.

Jis prosija viską ką tik 
išskalbi—paprastą ir kitokį.

Prie jo dirbant gali sė
dėt laike prosijimo, ir ne
reikia jums kūniškai nusi
dirbti kaip esti šiaip pro
sijant.

Su juo turėsit prosijimo 
dienas kurios jus nenuvar
gins ir neištampys nervų.

IŲS žinot ,'ką jis reiškia.
J , Tai yra ženklai jums kad reikia paliauti ran
kom prosijus ir Įsitaisyti elektrišką prosytoją.

Elektriškas prosytojas vartoja pats savo spaudimą 
—kūnas visai nenuvargsta.

Jis prašalina prižiūrėjimą proso — nereikia būti 
kaip ant adatų ir nervuotis.

Prie darbo sau sėdit — nebūna galvos skaudėji
mo, , -

Elektriškas prosytojas dirba tris sykius greičiau 
negu rankinis prosas.

Apsipažinkit su naujos rūšies prosijimo diena nau
dojant elektrišką-prosytoją sekahčią savaitę.

Leiskit krautuvninkui' kuris turi šitokią emblemą Electrical League of 
Cleveland papasakoti ir išrodyti jums kaip lengva ir prieinama jums 
turėti elektrišką prosytoją — lengvais išmokėjimais, jeigu norit.

Obe ELECTRICAL
LEAGUZ of CLEVELAND


